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ПРО ЛОГ

Не бе то е си ньо, а зе мя та - бя ла. Око то на слън це то ос ле пя ва
чо ве ш ки те очи. Ка мъ ни те из лъ ч ват то п ли на, въз ду хът е хла ден.
Гла ви те се за пал ват. Ка то на се ко ми в ча ша, ша ре на ни ш ка от хо- 
ра пълзи по сте ни те на ко ну са в стре ме жа си да сти г не дъ но то...

Плам тя що не бе и на же же на зе мя. Ти ши на - в пра з но то про с т- 
ран с т во на ча ша та. Дъ но то е по тъ на ло в сян ка и не из ве с т ност.

...
Чер ната по вър х ност на езерото се на б ръ ч ка от до ко с ва не.

Опи я ня ва ща и ма ме ща към глъ би ни те - ис тин с ко то скри то дъ но
на ча ша та. Светлината се взриви. Лъ чи те на зем но то све ти ло,
от ра зе ни от по вър х но ст та на ле ка въл на се уда ри ха в очи те -
чер ни, опи я ня ва щи и ма ме щи – и потънаха към глъ би ни те на
съ з на ни е то - пред ко е то сто я ха и ко е то об с лу ж ва ха.

Бя ла ръ ка раз п ли с ка вълната - фон тан от све т ли на и въз дух.
По с ле - не по д ви ж ност. Са мо на зъ бе на та сян ка на ръ ба ба в но
пъл зи. Тъм но си ни, от ра зи ли тъм но си ньо то не бе, кро т ко бли жат
бре го ве те си во ди те на езе ро то. Из мъ к на се от мра ка дъ но то.
Ша ре на та ни ш ка от хо ра до с ти г на от с ре щ ния бряг и се раз п ръ- 
с на - ка то скъ сан гер дан - сред бе ли те ка мъ ни.

…
Слън це то за па ли ко си те, из го ри плът та, из су ши ус т ни те...

Сър це то бие в сле по о чи я та, по т та за м ръ з ва по тях. Му с ку ли те се
сви ват и раз пу с кат, из пъ ват по тъм ня ла та ко жа, ри т ми ч но дви- 
жат тя ло то на го ре, по скло на. Ръ це те, из п ръ х на ли и за г ру бе ли,
пре г ръ щат мо ре ни те, ула вят бо д ли ви те кло ни на хра с ти те, про- 
те г на ти ка то по да де ни за по мощ ръ це.

...
Ед но де те пър га во се ка те ре ше по сте на та на ча ша та. Бе ше са- 

мо във Все ле на та. В хра с ти те не що про шу мо ля. През пъ те ка та



пре ми на змия. Де те то я пре с ко чи и про дъл жи. Жи ва и сво бо д- 
на, зми я та излъчваше в  про с т ран с т во то край се бе си усе ща не
за пъл но та и мощ. Не беше само във Вселената.

Пъ те ка та лъ ка ту ше ше ме ж ду ме ки въз ви ше ния. Стъ пи ли вър- 
ху ела с ти ч ни ту фи тре ва, кра ка та пру жи ни ра ха. Ня къ де се
огол ва ше ка мък, сух ко рен пре пре ч ва ше пъ тя. Де те то ле ко по д с- 
ка ча ше, ос во бо ди ло се от умо ра та и све та.

Ши рок и ра вен, пъ тят из гу би при в ле ка тел но ст та си, а по хо дът
- оча ро ва ни е то на при к лю че ние. Де те то ед ва при с тъ п ва ше, ро- 
вей ки кра ка в пра х а. Сле по о чи я та пул си ра ха и ос т ра бол ка про- 
ни з ва ше гла ва та. Тел це то, на пу с на то от жи з не но ст та си, се стро- 
по ли ме ж ду ко ло во зи те. Очи те се от во ри ха и по гъл на ха мра ка
на не бе то. То га ва детето ви дя дру га та змия - тя про ла зи сред
зве з ди те и раз къ са мра ка на две. Все ле на та се от во ри.

...
Слън це то пак ос ве тя ва ше с лъ чи те си чо ве ш ки те очи. Тре ва та

по г лъ ща ше си не ва та и пре в ръ ща ше енер ги я та на фо то ни те в
хра на. Де те то пак по д с ка ча ше - край пъ тя, тър сей ки при к лю че- 
ние в скри ти те пре пя т с т вия. Рун та ви ов це мър зе ли во изя ж да ха
енер ги я та на слън це то. Въз с тар ов чар с глух глас ги на ви к ва ше.
Три ку че та оте г че но вър тя ха опа ш ки и ги ох ра ня ва ха. От ку х ня- 
та на бли з ка та хи жа се но се ше ми ри з ма на ов че ва ре но. Ту ри с- 
ти те бър за ха за обя да, охранени. Все ле на та се за т во ри.

…
Все ле на та бе за т во ре на. И чу ж ди те слън ца не све те ха. За ле п- 

на ли за кле па чи те, те ба в но из б ле д ня ва ха. Оти ва ха си - не раз б- 
ра ни.

Оти до ха си. Не чо ве ш ка та кра со та на Ко с мо са на не се не пре д- 
ви ди мия си удар и се за т во ри в плътна капсула. Ос та на ха не раз- 
га да ни за лу та ни те тай ни в спи ра ло ви д ни те ръ ка ви на Га ла к ти- 
ка та. И те зи, скри ти в сър це то й. Не по з на ва е ми ос та на ха ли ца та
на дру ги те га ла к ти ки. И си я ни е то на из бу х ва щи зве з ди... И си я- 
ни е то на зве з ди, из г ря ва щи над сво и те пла не ти... И тъ ма та на
чер но езе ро, от во ри ло око към чу ж ди не бе са. И съ съ кът на чужд
жи вот в тре ва та, пре в ръ ща ща енер ги я та на зве з ди те си в хра на.

Все ле на та се за т во ри. Цве то ве те ум ря ха, ду ми те из т ля ха.



За би ло ко ле не в пра х а ме ж ду ко ло во зи те, де те то сти с ка ше
кле па чи, при ти с ка ше уши те си с ръ це... Из б ле д ня ла, Все ле на та
си оти ва ше.

И де нят с чу ж да та умо ра, смях, на де ж да, мър зел, по ш лост,
про би тънката пре г ра да на ръ цете.

Де те то пи ше ше - в по лум ра ка на стаята. Пи ше ше - хо дей ки по
пра ш ния път. И за с пи вай ки в ле г ло то си - пи ше ше. Ду ми те вър- 
ху хар ти я та бя ха без ц ве т ни. Тру д но бе - сред тях да бъ де на ме- 
ре но из гу бе но то скри то ли це на Все ле на та. Де те то пи ше ше и
тър се ше - цве тът на ду ми те. За що то чрез тях Зве з ди те се до ко с- 
на ха до Чо ве ка.



ЧАСТ ПЪРВА

РАЗБИТА ТИШИНА
 



ПЪР ВА ГЛА ВА

Ели по д с ка ча ше по ко ри до ра - шляп, шляп - плю щя ха по д ме т- 
ки те по из лъ с ка на та мо зай ка. Шляп, шляп - зву кът се уд ря ше в
сле пи те сте ни, а по с ле се връ ща ше в уши те й. Съ с ре до то че на в
пле те ни ца та от пу к на ти ни, тя не об ръ ща ше вни ма ние на шу ма,
кой то вди га ше. Шляп, шляп - бър зо се про ви ра ше ме ж ду тях -
за б ра не ни те скри ти пре пя т с т вия. Сти г на ла до вра та та на кла с- 
на та стая без да е до ко с на ла до ри с вър ха на обу в ки те си ня кое
от тях, тя си пое дъл бо ко въз дух, за т во ри очи и се опи та да не
ми с ли. Не й се слу ч ва ше че с то да за къ с ня ва за час. Ря д ко й се ка- 
ра ха, не я на ка з ва ха. Бе ше от ли ч ни ч ка, кро т ка и вдъ х ва ща до ве- 
рие. Ве че две го ди ни от ка к то бе ше в про гим на зи я та, ня ма ше
про б ле ми с учи те ли те, и зна чи - с учи ли ще то. С ръ ка вър ху дръ- 
ж ка та на вра та та ми с ле но се пре к ръ с ти - не за що то вяр ва ше в
Бо га, а по ра ди инер ци я та на тра ди ци я та. По чу ка с дру га та - ря- 
з ко и от че т ли во. От во ри - с лек на тиск, без да до ча ка от го вор.
Вле зе.

Мър т ва та ти ши на в ста я та бе от вя та от въз ди ш ка на об ле к че- 
ние, из т ръ г на та от 36 де т с ки гър ла. Учи тел ка та впи строг по г лед
в но во до ш ла та. Ели не се сму ти - то ва бе ше лю би ма та й учи тел- 
ка. Да ли за що то пре по да ва ше лю би мия й пре д мет, или пре д ме- 
тът й ста на лю бим, за що то оби ча ше учи тел ка та? Не бе ше си гур- 
на. Зна е ше са мо, че оби ча био ло ги я та от ка к то се по м ни, но я
оби к на още по ве че пре ди две го ди ни - за ра ди учи те ля по био- 
ло гия. То га ва оби к на и ис то ри я та - за ра ди учи тел ка та по ис то- 
рия. И на м ра зи ге о г ра фи я та - пак за ра ди учи тел ка та... Тръ с на
гла ва, за да из го ни не по д хо дя щи те ми с ли от нея, де бе ли те й
пли т ки я уда ри ха през ли це то, спря лю ле е не то им с не во лен
жест...

- Да ни е ла, на дъ с ка та - гла сът на Дре б но то-Вре д но то про з ву ча
ка то в го ло по ле и за г лъ х на пре ди да сти г не до по с ле д ния чин.

За що ли оби ча ше та зи учи тел ка, от ко я то вси ч ки се стра ху ва- 
ха и тай ни ч ко не на ви ж да ха? Ели ба в но плъ з на по г лед от вър ха



на обу в ки те си към нея. Дре б ни ч ка и сла би ч ка, об ле че на в сте г- 
нат бе жов ко с тюм, обу та с обу в ки на ви со ки то к че та, тя съ в сем
не из г ле ж да ше без за щи т на, кре х ка или без по мо щ на. Има ше ед- 
ра лъ в с ка гла ва с бе жо ва ко са и ли це в цвят ох ра с из се че ни чер- 
ти... Изо б що - ни що, ко е то би пре ди з ви ка ло не ж ност, сим па тия,
съ чу в с т вие... А очи те й бя ха... о, Бо же - да не те по г ле ж да стро го
с тях...

Учи тел ка та из вър на гла ва към нея и стро го я по г ле д на:
- Го во ри по но вия урок...
Кой ли пък бе ше но ви ят урок? Ели плъ з на по г лед по чи но ве те

- пра з ни. В ста я та - глу ха ти ши на. С на де ж да об хо ди ме с та та на
при я тел ки те си, по г ле д на ли ца та им - за т во ре ни.

То га ва не що про шу мо ля. На пър ви я чин Стан чо, по бой ни кът
и двой ка джи я та, кой то не да ва ше ми ра на ця ло то учи ли ще, си
съ би ра ше уче б ни ци те и те т ра д ки те от зе мя та, кой знае как по- 
па д на ли там. По д ре ди ги с не по до зи ра но ста ра ние върху чи на
си. Най-от го ре сло жи уче б ни ка по био ло гия, от во рен на новия
уро к. Ко га то ви дя схе ма та, Ели се се ти за ка к во да го во ри. Ве че
не гле да ше към Стан чо и уче б ни ка му. Гле да ше към про зо ре ца.
Све т ло-син, той по тъм ня ва ше. По чер ня ва ше. От ва ря ше се.

От во ри се - про зо ре цът в гла ва та й. През не го по те ко ха ми с ли- 
те. От при щи ха се спо ме ни те...  Вси ч ко - ня ко га про че те но, чу- 
то, до чу то... Вси ч ко се впли та ше в то ва, ко е то бе ше но ви ят урок;
в то ва, ко е то тря б ва ше да бъ де раз ка за но.

Ели го во ре ше ба в но и ув ле ка тел но. Спи ра ше са мо за да си по- 
е ме дъх. Ми с ли те са ми се по д ре ж да ха, тя са мо ги из ри ча ше. Гле- 
да ше про зо ре ца - це ли ят свят бе в не го - и го во ре ше. Съ у че ни- 
ци те й я слу ша ха мно го вни ма тел но, за що то се га си уче ха уро ка.
Вся ка ду ма, ка за на от нея те ле с но раз би ра ха и за по м ня ха. Учи- 
тел ка та съ що слу ша ше. Слу ша ше лю би ма та си уче ни ч ка. Да ни- 
е ла бе ше ви на ги по д го т ве на, ма кар че ни ко га не уче ше. По не
та ко ва бе ше впе ча т ле ни е то й, за що то то ва, ко е то го во ре ше мо- 
ми че то, ря д ко има ше не що об що с на пи са но то в уче б ни ка. Не
бе ше ни то кой знае кол ко по ве че, ни то кой знае кол ко по-мал ко.
Про с то бе ше дру го - раз ли ч но ка за но, раз ли ч но ос ми с ле но. Да,
ос ми с ле но, не пре раз ка за но... Из г ле ж да, то ва бе ше ос но в но то...



Учи тел ка та се се п на - от кол ко вре ме бе ше ти хо? На пъл но ти- 
хо... Смра зя ва що ти хо... „Не ос та ря вам ли твър де бър зо? В та зи
про фе сия бър зо се ос та ря ва и ста ро ст та е стра ш на… Не мо жеш да
бъ деш стар пред очи те на 36 звер че та, го то ви все ки миг да ско чат и
да те раз къ сат, ако не си на мя с то то си...На мя с то то си ли съм
днес?”... Бър зо об хо ди с по г лед ре ди ци те. Ня ма ше на с ме ш ка в
очи те им. Са мо оча к ва не. Нея ли ча ка ха? Или... Тя по г ле д на Да- 
ни е ла. Мо ми че то сто е ше не по д ви ж но, с пра зен по г лед, ос та нал
в рам ка та на про зо ре ца...

Све тът бър зо из б ле д ня ва ше, а по с ле оп лъ т ня. Бе ше не въз мо ж- 
но да се по е ме въз дух, ни то да се по м ръ д не с ръ ка. Оран же ви те
ули ч ни лам пи гре е ха и пра ве ха си ньо то на но щ та ма с ти ле но фо- 
с фо ре с ци ра що. Из бу х на про зо ре цът. Яр ко ст та на взри ва по ме те
вси ч ко. И све тът за б ле с тя с ис тин с ки те си ба г ри. Скри ти те ба г- 
ри, не ви ди ми за очи те, до с тъ п ни са мо за съ з на ни е то, ако мо же
да до с ти г не до тях без очи... По вей на вя тър по д го ни пра шин ки- 
те в ста я та. За вър тя ги. Блъ с на ги в лъ ча на лам па та. За па ли ха се
- ка то Слън ца... Мал ки слън ца, с твър де мал ки пла не ти, за да
бъдат ви дени... Но не ви ди ми, те ки пя ха, пул си ра ха, из ри г ва ха -
от жи вот... Въз ди ш ка... по вей от вя ми ли он све то ве... Зе ле на та
боя на чи но ве те ожи вя, раз те че се и се сля със зе ле ни на та на от с- 
ре щ ни те дър ве та. И не бе то ожи вя - от оран же ва та све т ли на на
лам пи те. Ка то из ри г ва не на на т ри е во слън це...

Цве то ве те пак из б ле д ня ха. Вси ч ко ста на ка к во то бе ше пре ди.
Без ли ч но, умо ре но, ста ро. И от се че ни те дър ве та сре щу про зо ре- 
ца, и го ря щи ят прах, скър цащ ме ж ду зъ би те, и из бе ле ли те зе ле- 
ни чи но ве, и не бе то, про д ра но от об ла ци. Ели тръ с на гла ва, за
да се ос во бо ди от ми га, дал й до с тъп до по-кра си вия свят. Те ж- 
ки те пли т ки уда ри ха ли це то й, спря ги с не съ з на те лен жест и
про дъл жи да го во ри...

- До с та тъ ч но. Дай си бе ле ж ни ка и се д ни!
Не чия ус лу ж ли ва ръ ка на пъ ха бе ле ж ни ка в из с ти на ли те й

пръ с ти, не чии сил ни ръ це из х вър ли ха чан та та към мя с то то й, в
края на ре ди ца та, до про зо ре ца.

- Ти ши на! Пи ше те. Нов урок... За г ла вие...- гла сът на учи тел ка- 
та из пъл ни ста я та и из го ни вси ч ко оно ва, ко е то се бе про к ра д- 



на ло през про зор ци те и се спо тай ва ше в ъг ли те, ме ж ду чи но ве- 
те, или в де т с ки те души. Но ви ят урок ожи вя ва ше - пред те зи,
ко и то мо же ха да го ви дят.

Ели бър зо из ва ди не до там чи с та та си те т ра д ка, по д вър з ва на
ста ра тел но с бял кар тон и про з ра ч но по ли е ти ле но во фо лио и
на д пи са на с ед рия, не б ре жен по черк на май ка й със све т ло син
флу ма с тер. На д ра с ка за г ла ви е то и... све тът се из пъл ни с ра с ти- 
тел ни и жи во тин с ки кле т ки, ко и то пул си ра ха, тре п тя ха, жи ве е- 
ха... Ня кой я сръ га в гър ба. И без да по г ле ж да, зна е ше, че е Си си,
при я тел ка та й.

- Къ де се ба ви? На ли обе ща да ми раз ка жеш...- тя млъ к на с
пре съ х на ло гър ло, пре су ше но от по г ле да на учи тел ка та.

Ня кой от пър вия чин с въз ди ш ка и мал ко за вист про ше п на,
но та ка, че да бъ де чут от вси ч ки: „пе ти ца”.

“За мен е” - по ми с ли Ели, и бър зо от х вър ли ми съл та за по с ле...
Про дъл жи да по г лъ ща вся ка ка за на ду ма и да по тъ ва все по-дъл- 
бо ко в то ва, ко е то ду ми те из г ра ж да ха пред очи те й...

Звъ не цът я из ва ди от уне са й. Взе зе ле ния бе ле ж ник и ба в но
го от во ри. Към сре да та на стра ни ца та ва ж но се бе раз по ло жи ла
пе ти ца та, пре къ с вай ки ед на дъл га се рия от ше с ти ци. Ста на й
не при я т но - не оби ча ше да по лу ча ва пе ти ци... Про с то - не ги за- 
с лу жа ва ше. Зна е ше мно го. Мно го по ве че, от кол ко то учи ли ще то
й да ва ше. По с та ра се по ли це то й да не ли чи ни що и на пъ ха бе- 
ле ж ни ка в чан та та... Ня ко га... ня ко га ха пе ше ус т ни те си и ги по- 
ли ва ше със съл зи по пъ тя за в къ щи... ня ко га, ко га то по лу ча ва ше
пе ти ци на кон т рол ни те по ма те ма ти ка, за де то, ва дей ки от ну ла
по ло жи тел ни чи с ла, по лу ча ва ше от ри ца тел ни ре зул та ти, а де- 
лей ки на ну ла, не по лу ча ва ше ре зул та ти... Но то ва бе ше от да в- 
на, мно го от да в на... в на чал ния курс... Ели от но во тръ с на гла ва,
за да про го ни бол ка та. Те ж ки те пли т ки я уда ри ха през ли це то.

Из мъ к на се по д чер та но тро ма во от чи на и по д чер та но не б ре- 
ж но по в ле че чан та та си.

- Ели, на и с ти на ли ти пи са пет? И за що? - Си си тре во ж но се
озър та ше и на с той чи во ис ка ше да по лу чи от го вор - Ти вси ч ко й
ка за, са мо де то се за ми с ли по ед но вре ме за мо мент... Да ли за то- 
ва? Ти вси ч ко й ка за, на ли? - не си гур на в то ва, ко е то знае, и в ут- 



ре ш ния ден, Си си не мо же ше да спре сло ве с ния по ток, кой то се
из ли ва ше от гър ло то й. - Аз ти по д с ка з вах, чу ли?

- Мер си, Си си, знам, че си ис ка ла да ми по д с ка жеш.- Ели бе
сло жи ла най-ча ро в на та ус ми в ка на ли це то си и очи те й грей на- 
ха, пъл ни с ми ли он све т лин ки, ка то оне зи, в ко и то по ня ко га се
пре в ръ ща ха пра шин ки те, ли т на ли из въз ду ха.

- Ама ти... май на и с ти на не бе ше тук? - ус по ко е на, Сиси
увисна на лакътя й.

Ели вди г на ра ме не и две те про дъл жи ха да вла чат кра ка по ко- 
ри дора,  оти вай ки към сле д ва щия ка би нет. Тя тай но пре с кача ше
пу к на ти ни те в мо зай ка та - скри ти пре пя т с т вия - и ос та ва ше
мно го до вол на от по с ти же ни я та си. Ня кой я блъ с на в гър ба и ед- 
ва не я принуди да на с тъ пи за б ра не на та зо на.

- Имаш ли до ма ш но? - гла сът на мом че то бе ше груб, за да не
бъ де мо лещ.

- Зна еш, че имам - гла сът на Ели бе ше оте г чен, за да не бъ де
гне вен.

- Ще го да деш ли? - в уви с на ло то мъл ча ние по ч ти се чу не про- 
из не се но то „мо ля”.

- Зна еш, че да - след не й но то „да” ве че ня ма ше мя с то за ни що
дру го, ос вен за об ле к че ние.

- И три те за да чи?!
Ели из мъ к на те т ра д ка та от чан та та си и я бу т на в ръ це те на

мом че то.
- Ей, ще ми ги обя с ниш ли? - гла сът му звън на, си гу рен, че ще

му бъ де обя с не но и то та ка, че вси ч ко да му ста не яс но.
- Пре пи с вай, по с ле...- из ви ка тя след от да ле ча ва щия се си лу ет,

от мъ к нал те т ра д ка та й.
Си си ве че я вла че ше към про зо ре ца на ко ри до ра, дър па ше я

за ръ ка ва и из п ра ве на на пръ с ти й шу шу ка ше в ухо то не що, от
ко е то се за ли ва ше в смях. Ели гле да ше раз се я но фа ро ве те на ко- 
ли те, ко и то про фу ча ва ха по раз ши ре но то пла т но на бу ле вар да
и си ми с ле ше за дър ве та та... Ви со ки те ста ри дър ве та, ко и то хра- 
не ха с въз дух гра да... и ко и то бя ха по жер т ва ни за ра ди ко ли те,
бъл ва щи зло вон на от ро ва след се бе си... За ду ша ва ше се... За ду- 
ши се. Звъ не цът уда ри и й да де глъ т ка та въз дух, от ко я то се ну- 



ж да е ше. Се га тя по в ле че Си си към кла с на та стая - има ше то ч но
пет ми ну ти на раз по ло же ние, за да обя с ни за да чи те от до ма ш- 
но то на те зи, ко и то би ха по и с ка ли. Тя оби ча ше да го во ри - оби- 
ча ше да по д ре ж да и пре по д ре ж да ду ми те, до ка то сми съ лът на
ка з ва но то от нея ста не ясен за вси ч ки те й слу ша те ли. В кла са
има ше и дру ги добри ученици, но Ели бе та зи, на ко я то
задаваха въ п ро си. И не за щото тя ни ко га не от ка з ва ше да от го- 
ва ря, а за що то ка за но то от нея по ня ка къв на чин сти га ше до
умо ве те и ос та ва ше там.
 



ВТО РА ГЛА ВА

Пу с ти ня та на с тъ п ва ше към Сфин к са. Вя тъ рът вди га ше ми ли- 
ар ди те пе съ чин ки и със зло ба та на сля па та сти хия ги хвър ля ше
към сле пи те му очи. Сфин к сът ос та ва ше не по д ви жен, впил пре- 
д ни ла пи дъл бо ко в гръ д та на зе мя та. Пу с ти ня та на с тъ п ва ше.
Сфин к сът не по м не ше от кол ко хи ля до ле тия. Той сто е ше на по- 
с та си мно го пре ди дребните и упо ри ти тва ри, нарекли се хо ра,
да се по я вят на све та. Те зи, ко и то го бя ха ос та ви ли на пост си
оти до ха - в не бе са та, къ де то им бе мя с то то... Оти до ха си и от не- 
со ха със се бе си ду ша та му. Ос та на са мо ка мен но то тя ло - за ка к- 
во му е? Той сто е ше на по с та си. И ще ше да с тои - до ка то се вър- 
нат. Не ка пу с ти ня та на с тъ п ва - ще си оти де, от къ де то е до ш ла…
А той ще бъде тук - до ка то вър нат ду ша та му...

Ос т ра бол ка про ни за ду ша та й и раз тър си тя ло то й от кре х ка
въ г ле ро д на плът. За що зе мя ни те не си бя ха ос та на ли си ли ци е- 
ви? За що ТЕ, от зве з ди те, се бя ха на ме си ли... за що бя ха мо ди фи- 
ци ра ли жи во та... Да ли се бя ха уп ла ши ли от ве ч но ст та? Ос т ра
бол ка про ни за кре х ка та й въ г ле ро д на плът... Тя ле г на в ле г ло то
си, ка к то Сфин к сът ле же ше в пу с ти ня та, и впи ръ це те си в чар- 
ша фи те, ка к то той ги бе впил в гръ д та на зе мя та.

...Ще ус тоя, ще ус тоя, ще ус тоя... И ще ча кам, ка к то ча каш ти...
Ще ус тоя на зем на та сти хия... ще до ча кам - да се за вър нат от зве з ди- 
те и да взе мат ду ша та ми... Сре щу по з на ни е то на Все ле на та...

Вра та та се от во ри.
Ана и Ди ми тър вля зо ха. Бо си те им стъ па ла за ле п ва ха за ле де- 

ния ба ла тум. Ели ле же ше на ле г ло то си в стран на по за, с от во ре- 
ни очи, но из г ле ж да не ги ви ж да ше. Сто я ха на вра та та и не зна е- 
ха ка к во да пра вят. По с ле Ана вле зе на пръ с ти в ста я та и про с то
я за ви. Де те то не по м ръ д на. Да ли спе ше?

Ти хо за т во ри ха вра та та след се бе си и оти до ха в спал ня та. Все- 
ки за т во ри очи те си, но ни кой не за с па. „Ка к во ста ва с де те то
ми?”- ми с ле ше все ки от тях. Ди ми тър гле да ше с пра з ни очи пра- 
з ния та ван, Ана сти с ка ше кле па чи  и съл зи те из ти ча ха през ми г- 



ли те й. Той мъл че ше, тя се раз х ли па... по с ле се про к ле - за що, за- 
що пър ви те ду ми, ко и то про из не се, ко га то я ро ди бя ха „Нор- 
мал но ли е?”... „Са мо пи ш ка му ли п с ва”- бе от го во рил то га ва
през смях ле ка рят... но да ли... да ли...

Тра к ва не на вра та пре къ с на ми с ли те й. Чу пля с ка не то на бо си
стъ па ла по мо зай ка та в ан т ре то. Из бър са ли це то си в чар ша фа.
Из го ни вси ч ки ми с ли от гла ва та си - за да не пла че. Чу шум в
хо ла. Ве че бе ше спо кой на. Де бе ли ят ки лим за г лу ша ва ше стъ п- 
ки те, но Ана усе ща ше чу ж до то дви же ние в мра ка. „Как ли ви ж да
в тъм но то”- ми на през ума й, но не се за дъл бо чи. Ели ве че се
про ви ра ше през за ве са та, ко я то вме с то по р тал раз де ля ше хо ла
от спал ня та.

- Ма мо? Спиш ли? Мо га ли да до й да? - в гла са на мо ми че то
има ше и уп ла ха, и мол ба, но и си гур ност, че ще бъ де при е то.

- Вли зай! - Ана я пре гър на.
Мал ко то тел це бе ле де но и се раз тър с ва ше от тръ п ки, но те не

бя ха от сту да - Ана бе ше си гур на. Ели се при ти с на до нея тол ко- 
ва сил но, че тя се из п ла ши. По с ле по чу в с т ва, как не що из с му ка
ду ша та й и я ос та ви пра з на. Ду ша та й вле зе в тя ло то на де те то,
съ б ра ця ла та бол ка и се вър на об ра т но. Ели бе спря ла да тре пе- 
ри. Му с ку ли те й се бя ха от пу с на ли, кръ в та пул си ра ше и пра ве- 
ше плът та й то п ла. Ус ми х ва ше се ща с т ли во.

- Се га съм по-до б ре, ма мо... - и отх ла би хва т ка та си.
Раз тър с ва на от тръ п ки, ко и то не бя ха от сту да, Ана пое дъл бо- 

ко въз дух, по га ли къ д ра ва та гла ви ч ка и ти хо про ше п на:
- Хай де за с пи вай... Ле ка нощ...
Ус по ко е на, Ели без це ре мон но за я ви:
- Не ми се спи. Хай де да си по го во рим!
Ана слу ша ше ра в но мер но то ди ша не на Ди ми тър, гле да ше

про лу ка та ме ж ду пер де та та на про зо ре ца и ис ка ше да се из мъ к- 
не. Да се ма х не от то зи чужд град, кой то не на ви ж да ше, от Ди- 
ми тър, кой то мо же ше да спи в нощ ка то та зи, и Бо же про с ти, от
то ва де те, ко е то я пла ше ше... За т во ри очи те си, за що то зна е ше,
че ня ма да из бя га... Зна е ше, че про лу ка та съ ще с т ву ва, но ни ко га
ня ма да ми не през нея... И то ва й сти га ше - усе ща не то, че има
из ход. То я ка ра ше да се чу в с т ва сво бо д на и си гур на, че раз по ла- 



га с жи во та си и мо же да си оти де, ако по и с ка... Про лу ка та ме ж- 
ду пер де та та на про зор ци те... Се га не ис ка ше да си отива... И се
при го т ви да слу ша по ре д на та сре д но щ на бе се да на Ели. Зна е- 
ше, че са мо ка то слу ша и про я вя ва при з на ци на ин те рес мо же
да й по мо г не. Ако изо б що мо же да й по мо г не...

Ели се опи т ва ше да на ме ри Ис ти на та. Ис ка ше да от к рие она- 
зи уни вер сал на Ис ти на, ко я то да ва от го вор на въ п ро си те без от- 
го вор. От да в на се бе на у чи ла да не я сме с ва с про с ти ч ки те жи- 
тей с ки ис ти ни, с ко и то се жи вее все ки ден. За то ва я тър се ше но 
щем -  ко га то хо ра та за с пят и не на ру ша ват с жи тей с ки те си ми- 
с ли не пре къ с на та та ця лост на про с т ран с т во то, къ де то бя ха
скри ти тай ни те от го во ри на въ п ро си те без от го вор. Ед но о б ра з- 
ието я съ си п ва ше. Си во та та на дни те из с му к ва ше жи з не но ст та й
и я пра ве ше не с по со б на да дей с т ва. Пра ве ше са мо най-не об хо- 
ди мо то, за да съ ще с т ву ва в све та, в кой то жи вее - раз се я но, не б- 
ре ж но, с до са да. С до са да дъ в че ше, без да гле да ка к во има в чи- 
ни я та. С до са да че те ше но ти те и сви ре ше, пре ди да тръ г не за
уро ка по пи а но. Не уче ше в къ щи, пи ше ше са мо до ма ш ни те си,
ко га то не е за б ра ви ла за тях. И че те ше - по цял ден. Че те ше вси- 
ч ко, без ред. Че те ше - то ва, ко е то по па да ше пред очи те й... И
жи ве е ше скри та в кни ги те, да леч от све та... По ня ко га иг ра е ше с
ку к ли те си. То ва пла ше ше Ана - твър де го ля ма бе ше, за да иг рае
с ку к ли... но то ва бе по-до б ре, от кол ко то - с ча со ве да ле жи в ле г- 
ло то не по д ви ж на, с от во ре ни не ви ж да щи очи, ос та ве ни да гле- 
дат в пра з но то про с т ран с т во...

Пра з но то про с т ран с т во в ста я та се про бу ди.
- Как ми с лиш, да ли сме пър ва та ци ви ли за ция на зе мя та? Ма- 

мо? Слу шаш ли? - гла сът на де те то бе ше тих и из пъл нен с оча к- 
ва не...

- Раз би ра се, че не. Пре ди нас са би ли гър ци те, еги п тя ни те,
шу ме ри те...- Ана се опи та да скрие оте г че ни е то си.

- Еги п тя ни те ли?! Не, не... имах пре д вид хо ра та...
Ста я та по гъл на ду ми те на Ели и сме к че ни ги пре да де на Ана.
- Хо ра та ли? Ка к во ис каш да ка жеш? - раз съ не но по пи та тя.
- Ами от къ де да за по ч на... - не тър пе ли во я пре къ с на Ели.- Ка з- 

ват – „вси ч ко в име то на чо ве ка, вси ч ко за бла го то на чо ве ка...”



За що на Чо ве ка? За що не на май му на та, на дел фи на, или на
оре ла... За що чо ве кът да е най-ва жен? На ли вси ч ки те са съ ще с т- 
ву ва ли пре ди не го... И ди но за в ри те... и пре ди тях...

Ста я та се из пъл ни с ду ми, по с ле с об ра зи, по с ле... ста на тру д- 
но да се ди ша сред тях...

- То ва е са мо един глу пав ло зунг, Ели. Ни що не се пра ви за чо- 
ве ка...

- Знам, но та ка ка з ват. Зна чи ми с лят, че щом ка з ват та ка, ще
ми нат за до б ри. За що? За що за чо ве ка, а не за вси ч ки?

Ана се раз ми на ваше с ожи ве ли те в празното сен ки и смъ т но
усе ща ше, че с Ели не го во рят за ед но и съ що.

- За що то чо ве кът е съ з дал ци ви ли за ци я та и то зи свят е на чо- 
ве ка. За то ва той се гри жи пър во за се бе си. За що за вси ч ки - жи- 
во т ни те не ми с лят.

- А от къ де сме си гур ни, че не ми с лят? Мо же би жи во т ни те съ- 
що имат свои ци ви ли за ции, но ние не ги ви ж да ме, за що то не ги
раз би ра ме...- Ели гле да ше в мра ка на ста я та с ши ро ко от во ре ни
очи и ви ж да ше ми ли ар ди те жи во т ни на пла не та та, за к лю че ни в
своя свят, не ви дим за очи те на хо ра та...

- Те не са съ з да ли ни що - гла сът на Ана се уда ри в не ви ди ма та
му ог ра да.

- Ма мо, на и с ти на ли ми с лиш, че тря б ва да съ з да дат не що, ко е- 
то мо же да се пи п не? И мо жем ли да бъ дем си гур ни, че не са го
съ з да ли, а ние не мо жем да се до ко с нем до не го... - Ели гле да ше
с ши ро ко от во ре ни очи и по тъ ва ше в тъм ни те глъ би ни на оке а- 
на - Ето дел фи ни те! Те са тол ко ва ум ни. Мо же би имат гра до ве?!
Ние не по з на ва ме те х ния свят...

- На ли има по д во д ни ци и ба ти с ка фи...- Ана усе ща ше на ти с ка
на во д на та без д на...

- О, ма мо, по д во д ни ци те сли зат са мо на сто ти на ме т ра, а ба ти- 
с ка фи те са тол ко ва мал ко - ра зо ча ро ва ние бли ка ше от вся ка не- 
й на ду ма - А и дел фи ни те не би ха си по с т ро и ли град в Ма ри ан- 
с ка та па ди на... Все ед но ние да си по с т ро им град на Еве рест.

„Ло ги ч но е, сла ва бо гу, ло ги ч но е.”- ми с ле ше Ана и се ста ра е ше
да сле ди раз го во ра.



- Всъ щ ност, не ми с ля, че дел фи ни те са съ з да ли гра до ве... Имах
пре д вид дру го. На ши те се ти ва... ние със се ти ва та си не би х ме
мо г ли да се до ко с нем до те зи ци ви ли за ции... То е, ка то да но сиш
очи ла... Сла гаш ги, за що то не ви ж даш до б ре... за що то не ви ж- 
даш като вси ч ки... Но, ако не оти деш на ле кар, до ри ня ма да
зна еш, че не ви ж даш като вси ч ки... Мо же би ня ма ме очи, за да
ви дим ци ви ли за ци я та на жи во т ни те... Мо же би ня кой ден ще
от к ри ят та ки ва очи ла и ще я ви дим. Мо же би ня кой ден жи во т- 
ни те ще ни ги да дат, и то га ва ще раз бе рем, че сме би ли убий ци.
Хо ра та ми с лят, че уби ец е са мо он зи, кой то е убил чо век... за що- 
то ми с лят, че са мо хо ра та са ра зум ни... Но ко га то ви дим, че и
жи во т ни те мо гат да ми с лят, и ра с те ни я та, и ка мъ ни те...

„Го с по ди, да ми с лят ка мъ ни те?!”- Ана ис ка ше да из к ре щи, но
ус т ни те й се бя ха сле пи ли. Пре г лъ т на и про дъл жи да слу ша.

- Че тох ня къ де, че са про ве ж да ли опит с ра с те ния. Ка п ва ли го- 
ре ща во да вър ху ли с та та и на б лю да ва ли ре а к ци я та им... Ра с те- 
ни я та ня мат не р в на си с те ма ка то на ша та, но мо гат да се дви- 
жат... Ня мам пре д вид хи щ ни те ра с те ния, а оби к но ве ни те. Зна- 
еш ли ма мо, те се на у чи ли да се па зят от го ре ща та во да... За по ч- 
на ли да ре а ги рат мал ко пре ди да я ка п нат... На у чи ли са се...
Щом мо гат да учат, зна чи мо гат да ми с лят... Е, мо же да е са мо
ре ф лекс, но... Кой знае ка к ви вар ва ри им из г ле ж да ме, ка то ги
из си ча ме... За що то, ако ра с те ни я та мо гат да ми с лят, те си гур но
имат най-ста ра та ци ви ли за ция на Зе мя та... Ако не бро им ка мъ- 
ни те... Ма мо? Слу шаш ли?

Ана слу ша ше. И сти с ка ше зъ би за да не  к ре щи.
„От но во ка мъ ни! Сти га с тия ка мъ ни!! О, Го с по ди, ка мъ ни... От- 

къ де й до й до ха на ум...”- със сти с на ти ус т ни Ана слу ша ше и не
раз би ра ше...- „Нор мал но ли е де ца та да си из ми с лят та ки ва не ща...
и то ва за ра с те ни я та... да ли на и с ти на бе про че те но, или...”

- Ма мо, виж, про зо ре цът по си ня - гла сът на Ели звън те ше в
пра з на та стая ка то син кри с тал, про го нил вси ч ки сен ки, из пъл- 
зе ли от мра ка.- Ис каш ли да ви дим как из г ря ва Слън це то?

- То не се ви ж да от про зо ре ца. Хай де да спим, че ут ре ще ста- 
ва ме ра но.

- Ве че е ут ре... Не ис кам да спя...



Све т ли на та на де ня се про к ра д ва ше през про лу ка та ме ж ду
пер де та та и про зо ре ца. Ана гле да ше из хо да и мо же ше да по не се
вси ч ко...

- То ва за цве тя та... Къ де го про че те?
- Ка к ви цве тя? А-а, ра с те ни я та... Не съм го че ла. Чух го от чи- 

чо... Защо да не е вяр но? - Детето обър на ли це то си със за т во ре- 
ни очи към зо ра та и за с па...

…
Ели вър ве ше ме ж ду май ка си и ба ща си. Уви с на ла на ръ це те

им гле да ше дър ве та та... Впле те ни ко ро ни, спле те ни ко ре ни... Не
ко ре ните - ко ро ни те и Слън це то.

... За що ни кой не ри су ва дър ве та, гле да ни от до лу. Ве ли че с т ве ни,
мо щ ни, ус т ре ме ни към слън це то... Не ус т ре ме ни - уло ви ли слън це то,
вприм чи ли го в плен, из с му ка ли го... Дър ве та та... най-съ вър ше ни те
тво ре ния на при ро да та, на ко и то е ну ж на са мо во да и све т ли на...
Дър ве та та... да ли жи вот на вси ч ко жи во, ди ша що под зем но то
светило... Ако не се бро ят ка мъ ни те...

Ели тъ п че ше ас фал та на але я та, взи ра ше се в гра па ви ни те му
- ка мъ ни, уло ве ни в плен... И ми с ле ше - ка к во би им би ло ну ж- 
но, за да жи ве ят... би ли ли са ра зум ни, и би ха ли мо г ли да бъ- 
дат... Ци ви ли за ци я  на си ли ци е вия жи вот... Ка к ви въз мо ж но с ти
би има ла с жи вот, съ и з ме рим с жи во та на Все ле на та?

Спъ на се. За с лу ша се в раз го во ра на Ана и Ди мо. Го во ре ха за
ба ба й и Дей зи. По сте г на тия глас на Ана и по ста ра ни е то на
Ди мо да из г ле ж да за г ри жен раз би ра ше, че Биляна на и с ти на е
болна. Ели с ужас си по ми с ли, че чо век уми ра от то ва, от ко е то
най-мно го се стра ху ва... Ба ба й най-мно го се стра ху ва ше от рак
и ис ка ше, ка то не спо ме на ва та зи ду ма да за б ра ви, че но си бо ле- 
ст та в гър ди те си. Ели ро ве ше обу в ки те си в ли с та та, ко и то се
ро не ха от кло ни те, те ча ха по ство ло ве те - ка то сълзи по бу зи и
ка пе ха в кра ка та й. Го ря ха. Сви то на то п ка, сър це то бе
задръстило гър ло то й - из г ле ж да, опе ра ци я та бе на ло жи тел на...
Вди г на гла ва - впле те ни те кло ни на дър ве та та, ус т ре ми ли се към
не бе са та я захвърлиха във вихрен унес... „Ко га то ня кой уми ра,
друг се ра ж да... Не... ко га то ня кой ще се ро ди, друг тря б ва да му от с- 
тъ пи мя с то то си...”



Ели вър ве ше под дър ве та та и се опи т ва ше да не слу ша раз го- 
во ра на Ана и Ди ми тър. Не ис ка ше да слу ша - за Дей зи и бе бе- 
то, ко е то ще до й де на мя с то то на ба ба й... Или мо же би тя ис ка- 
ше да му от с тъ пи мя с то то си?

На ве ла гла ва, гле да ше му цу ни те на обу в ки те си, за ро ве ни в
жъл ти ли с та... Жъл ти ли с та, из го не ни от на пъ пи ли те пъ п ки под
тях, ко и то ще се пу кат и ще зе ле не ят... на про лет.

Кой оп ре де ля  ча са на смърт та... Кой оп ре де ля  кои кле т ки ще се сре- 
щ нат в ча са на за ча ти е то... За що чо век се ра ж да и уми ра... Ка къв е
сми съ лът на съ ще с т ву ва не то му...

Ели вър ве ше - ка то раз бит с ми к сер бе мо зъ кът й... На вся ка
кра ч ка се пли с ка ше, блъ с ка ше се и об ли ва ше въ п ро си те, ко и то
ча ка ха от го вор... За що При ро да та бе съ з да ла Ра зу ма, и го бе
вгра ди ла в та зи кре х ка въ г ле ро д на плът? За що тя, та ка ико но- 
ми ч на, бе хвър ли ла уси ли я та си на п ра з но в чо ве ка - за сре д на
въз раст от 70 го ди ни?

Кой ди к ту ва  ри тъ ма в све та... Ри тъ мът на съ зи да ни е то и упа дъ- 
ка... Кой оп ре де ля  кри те рия за въз ход и па де ние... Смърт та край ли е,
или но во на ча ло... Есен ни ли с та - пре в ръ щат се на пръст, от ко я то се
хра ни дър во то. За да бъ де от се че но... Или бъ де изя де но...

...
Ели от но во съ ну ва ше - Сфин к са, ус то я ващ на на ти с ка на пу с- 

ти ня та. Сам, в све та на пе съ чин ки те... Ру и ни те на не го вия свят
се блъ с ка ха в ли це то му. Из те за ва ха из тер за на та му плът и ук ро- 
те ни се свли ча ха в по д но жи е то му... На с тъ п ле ния и от с тъ п ле ния
през без б рой ни те хи ля до ле тия... И са мо та... Сфин к сът не бър за- 
ше - ця ла та ве ч ност бе не го ва, за що то жи во тът му бе съ и з ме рим
с жи во та на Все ле на та... Не му те же ше са мо та та, ка к то не те же- 
ше на Все ле на та. Сам той си бе Все ле на - на се бе си. Из г ра ден от
без б рой пе съ чин ки, ка к то Все ле на та - от без б рой га ла к ти ки, той
има ше ця ла та ве ч ност пред се бе си, за да изу ча ва сам се бе си... И
да ча ка - те зи, ко и то бя ха взе ли ду ша та му. И я бя ха вдъ х на ли за
жи вот на упо ри ти те и лю бо пи т ни тва ри, чи й то ве нец бе чо ве- 
кът... Не у мо ри ми тва ри, ко и то щъ ка ха на сам-на там през дъл ги- 
те хи ля до ле тия на съ ще с т ву ва не то му и се опи т ва ха да по з на ят



не по з на ва е мо то, вме с то да се съ с ре до то чат в се бе си... И да ча кат
- За в ръ ща не то...

Ели се съ бу ди с пи сък и за ха па юм ру ка си, за да не кре щи. Бе
се до ко с на ла до то ва, ко е то тър се ше и от но во го из гу би в съ ня. С
очи, от во ре ни в тъм но то, тя се опи т ва ше да вър не ми га. Пръ с ти- 
те на ума й мо де ли ра ха про с т ран с т во то край нея и се опи т ва ха
да из ва дят от не по да т ли ва та му стру к ту ра оно ва, ко е то я бе съ- 
бу ди ло в съ ня й...”Все ки чо век е от дел на Все ле на. То ва е. Без к рай на
Все ле на. С без б рой кле т ки, с без б рой мо ле ку ли, с без б рой ато ми, с без- 
б рой еле к т ро ни... и още по-на та тък - за го ле ми те чи с ла е все ед но ка- 
къв ще е без к ра ят... Сфин к сът има вре ме - ние ня ма ме. За то ва сме
мно го - все ки мъ ни ч ко да на у чи...за да ус пе ем всички да научим
Цялото.. Ис кам ця ло то по з на ние! Ис кам вси ч ко, вси ч ко, вси ч ко...”

Ана бе вля з ла в ста я та й, бе я пре гър на ла и кро т ко я лю ле е ше.
Не ми с ле ше за ни що - се га не му бе вре ме то...

- Ка к во ис каш, Ели? Ка к во вси ч ко?
- Вси ч ко да знам. Вси ч ко да ви дя. Да бъ да на в ся къ де... Ис кам -

Ме фи с то фел да взе ме ду ша та ми... И да ми по ка же Все ле на та. И
дру ги те Все ле ни... Те зи, ко и то са би ли, и те зи, ко и то ще бъ дат...
Ис кам зве з ди те... с те зи сту де ни и чу ж ди пла не ти... а мо же би то- 
п ли и бли з ки... Ис кам да до ко с на ми ли ар ди те Слън ца, ко и то из- 
бу х ват в то зи миг. Ис кам да ви дя ми ли ар ди те очи, ко и то се взи- 
рат в тях... и ми ли ар ди те съ з на ния, ко и то ми с лят... Ис кам - да
от к рия не от к ри то то, да го во ря с не от к ри ти те... Ис кам - да се
раз т во ря във ва ку у ма и да раз п ръ с на ато ми те си... и по с ле да ги
съ бе ра и да съ бе ра съ б ра но то от тях... Ис кам - да го из лея в но ви
фор ми и да на п ра вя но ви све то ве.

Все ле на та се от во ри.
Взрив по ме те Ели.
В ми га пре ди опу с то ше ни е то, тя ви дя вси ч ко...
 
...Про дъ ни ха се не бе са та...
Из си па ха се зве з д ни те по то ци...
По тъ на ха във дру ги све то ве...
На гъ на та ка то ко ра на мо зък
е Все ле на та.



Га ла к ти ки те се до ко с ват -
ка то не в ро ни.
Про бя г ва ток през тях -
ка то на чен ки на съ з на ние.
Про бу ж да се Все ле на та...
Тре п ти –
със хи ля ди те ми ли о ни
зве з д ни
ку по ве...
Бле с ти,
вър ти се,
из ти ча се ду ша та й -
през хи ля ди те ми ли о ни
зве з д ни
без д ни...
Ду ши се –
ка то сва ре на ко ра на мо зък е гла ва та й.
 
Кой ще й счу пи че ре па –
да се ро ди?...
 
Все ле на та се за т во ри.
Уга с на ха цве то ве те и ду ми те.
Опу с то ше ние...
 

 



ТРЕ ТА ГЛА ВА

В ста я та по ч ти ни що не се ви ж да ше от прах. И ни що не се чу- 
ва ше - от кря съ ци. Не мо же ше да се ди ша - от смрад. Три де сет и
шест по т ни дванадесетго ди ш ни те ла бя ха в пъ лен без по ря дък.
Ве че че т върт час учи те лят се ба ве ше и от при ще на та енер гия на
уче ни ци те бе не у п ра в ля е ма.

Ели се де ше на мя с то то си и че те ше. Те т ра д ки, уче б ни ци, ку- 
тии за мо ли ви и до ри це ли чан ти пре ли та ха не за бе ля за ни над
гла ва та й. Ня кои я уд ря ха. Тя не съ з на тел но от ме с т ва ше са мо те- 
зи, ко и то па да ха вър ху стра ни ци те на кни га та й. Сър це ра з ди ра- 
те лен кря сък я из ва ди от уне са й. Пи ще ше Си си, из мъ к ва на от
съ се д но то мя с то, с по мо щ та на ня кол ко чи ф та яки ръ це. Ско ро
тя бе за мъ к на та на по ди у ма пред чер на та дъ с ка. Чер на та й пре- 
с тил ка пра ще ше по ше во ве те си, ня кол ко ко п че та из х вър ча ха.
Из ви та ка то дъ га, Си си ве че не се сме е ше, а пла че ше. Гър ди те й
стър ча ха - при мам ка и пля ч ка за де се т ки гла д ни мом че ш ки ръ- 
це... Ели из ве д нъж раз б ра, че иг ра та е свър ши ла. Из мъ к на се от
чи на си и тла с ка на от си ла, ко я то не по до зи ра ше у се бе си, се
на ме ри по сре да та на по ди у ма, в цен тъ ра на кръ га от обе зу ме ли
хла па ци. Сгра б чи един за яка та и го за п ра ти в сте на та. Из ви не- 
чия ръ ка, опи т ва ща се да я хва не, нея, за гър ди те. В от го вор се
чу рев от бол ка. Не раз б ра как се озо ва в ъгъ ла, до ко ш че то, но
ни то за мо мент не се уп ла ши, за що то ни то за мо мент не й ми на
през ума ми съл та за по ра же ние. Про с то - бе ше не при ко с но ве- 
на... От б лъ с на ата ка та с ко ш че то - за х лу пи го на не чия гла ва...
Се га ве че ръ це те не се опи т ва ха да я опи п ват, а да я уд рят. Бе ше
й все ед но, за що то не усе ща ше болката... Не оби ча ше да се бие,
не уме е ше да се бие... Ни ко га не бе уд ря ла жи во съ ще с т во. Дъл- 
бо ко пре зи ра ше учи ли щ ни те би т ки. Особено те зи, ме ж ду мом- 
че та и мо ми че та, за що то те не бя ха ис тин с ки би т ки, а про с то не- 
по х ва тен на чин за опи п ва не и по вод за уха ж ва не... Всъ щ ност, и
уха ж ва не то не бе ше съ в сем ис тин с ко, но й бе  все ед но - тя не
уча с т ва ше във вси ч ко то ва... От би не чий юм рук, на со чен към



ли це то й. За ма х на. Длан та й сре щ на ла къ тя на про ти в ни ка. Ко- 
ст та из х ру с ка. „Счу пи се”- по ми с ли тя, но не из да де звук и про- 
дъл жи ата ка та. Про ти в ни ци те оре дя ва ха, или та ка й се стру ва- 
ше. Ос во бо де но от не по с ре д с т ве на гри жа за оце ля ва не, съ з на ни- 
е то й от но во блу ж да е ше да леч. Ели се опи т ва ше да си спом ни
не що от она зи кни га в би б ли о те ка та на ба ща й, в ко я то се раз ка- 
з ва ше за из ку с т во то на боя и са мо о т б ра на та. Съ жа ля ва ше, че не
я е че ла по-вни ма тел но, съ жа ля ва ше и за то ва, че ба ща й не умее
да се бие, и не я бе на у чил на то ва. Ръ ка та й ту п те ше и бо ле ше,
но би т ка та из г ле ж да ше спе че ле на. Вра та та се от во ри и вле зе ди- 
ре к тор ка та. Ели не я чу. Чу ти ши на та.

...
Вси ч ки мо ми че та сто я ха на б лъ с ка ни в ка би не та на ди ре к тор- 

ка та. Мом че та та бя ха в ка би не та на за ме с т ник-ди ре к то ра, но в
мо мен та ни кой не се ин те ре су ва ше от тях - вко п че ни в стра ха за
се бе си, мо ми че та та не ми с ле ха за ни що. Ди ре к тор ка та го во ре- 
ше с до с тойн с т во и май чин с ки. Тя не бе ше ло ша же на, но се га
бе ше твър де из п ла ше на и опи ти те да из г ле ж да за г ри же на бя ха
не ле пи. Усе ти ли на с т ро е ни е то й, и раз б ра ли, че ня ма да има на- 
ка за ния, на ма ле но по ве де ние и из к лю ч ва не, мо ми че та та сто я ха
хри си ми, с на ве де ни гла ви и слу ша ха, но ду ми те ми на ва ха край
тях без да ги до ко с ват.

- Се га вие на в ли за те в най-тру д на та въз раст, през ко я то чо век
пре ми на ва в раз ви ти е то си. От де ца, за по ч ва те да ста ва те въз ра с- 
т ни. От мом че та и мо ми че та се пре в ръ ща те в мъ же и же ни. В те- 
ла та ви се из вър ш ват про ме ни, ня кои от ко и то ви ж да те, дру ги
ос та ват скри ти, но са се слу чи ли и оча к ват ми га, в кой то ще се
про я вят...- ди ре к тор ка та слу ша ше гла са си в ти ши на та и се опи- 
т ва ше да го на ка ра да сти г не до обър ка ни те де ца, ску п че ни око 
ло нея -  За все ки то зи миг ид ва раз ли ч но, в раз ли ч но вре ме. Вие
тря б ва да го оча к ва те, тря б ва да се по д го т вя те за не го, но не и да
го пре ди з ви к ва те. Тря б ва да бъ де те вни ма тел ни... Оп ла к ва те се,
че мом че та та ви би ят. Но те би ят ли ви, или пра вят не що дру го?
И не ги ли ка ра те вие да ви би ят? - на пре же ни е то в гла са й най-
по с ле про би сте на та ме ж ду нея и тях - Осъ з на ва те ли ка к во се
слу чи днес? Ка к во ще ше да се слу чи с ва ша та съ у че ни ч ка Си- 



лия? Стра ш но е да си го по ми с лиш до ри... И Да ни е ла... Ни ко га
не съм оча к ва ла то ва от теб...

Ели се стре с на. Не оча к ва ше да чуе име то си.
- Не съм пре ди з ви к ва ла ни ко го. Про с то тря б ва ше да по мо г на

на Си лия.
- Ка то сло жиш се бе си на не й но мя с то? Та ка ли? Тря б ва ше да

из ле зеш от ста я та и да ме из ви каш... Вся ка ед на от вас е мо г ла да
го на п ра ви и е тря б ва ло да го на п ра ви. Но Да ни е ла... Ти по не
зна еш, че и учи те ли те са хо ра, на ли?

Ели ве че ни що не чу ва ше. Са мо ви ж да ше - от но во те х ни те
очи. Сту де ни, по до з ри тел ни очи, ко и то пак хвър ля ха по нея те- 
ж ки те си по г ле ди и пак кре щя ха -”пре да тел ка”... Ма кар че ни- 
ко го не бе пре да ла, и ня ма ше да пре да де... И ни ко га ня ма ше да
от во ри вра та та, за да из ви ка учи тел... За що то родителите й бя ха
учи те ли… Ба ба й и дя до й - съ що... И ба ща та на дя до й, и дя до- 
то на дя до й... За по-на та тък не зна е ше, но и то ва бе до с та тъ ч но.
И по-мал ко бе ше до с та тъ ч но, за да бъ де бе ля за на - с не до ве рие и
ом ра за... И страх от пре да тел с т во...

Ели тръ с на гла ва. Пля съ кът на пли т ки те от но во я съ бу ди. С
не съ з на те лен жест ги при б ра и ги за х вър ли на гър ба си. Усе ти
как све тът бя га...

...
При би ра ше се в къ щи - ка к то че с то се слу ч ва ше, са ма. Ба в но

вла че ше кра ка през бу ле вар да. Не се ин те ре су ва ше от ко ли те,
ко и то про фу ча ва ха край нея... Ми с ле ше, и ми с ли те й те жа ха ка- 
то ка мъ ни... Въ п ро си те й ча ка ха сво и те от го во ри...

Кой оп ре де ля ча сът на смърт та и часът на за ча ти е то? Кой оп ре де- 
ля ча сът на съ з ря ва не то и про мя на та... Ко му е ну ж но раз ли чи е то -
при сли ва не то и раз м но жа ва не то... И за що е на си ли е то... съ пъ т с т ва- 
що це лия жи вот... На си ли е то на ра ж да не то и на си ли е то на съ ще с т- 
ву ва не то . На си ли е то на смърт та, от мъ к ва ща вси ч ко... За т во ре на
вра та в дъ но то на пъ тя... Ка къв е сми съ лът да се пре ми не и през нея?

Или вра та та е съ ща та -  на ра ж да не то и смърт та?
       Ели се спъ на и па д на в це лия си ръст вър ху пъ т но то пла т- 

но. Ед на ко ла из с кър ца с гу ми и спря до гла ва та й. Тя се из п ра- 
ви, по г ле д на с до са да скъ са ния чо ра по га щ ник и кал ни те ко ле не



и про дъл жи пъ тя си. Не се стра ху ва ше ве че от смърт та. За що то
вра та та бе съ щата - вра та та на на ча ло то и края... През нея все ки
мо же ше да вли за и из ли за.

Със за т во ре ни очи, през кле па чи те на ко и то те ча ха съл зи, но
не от бол ка, тя ви дя, как ба ба й ми на ва през вра та та... В ръ це те
си но се ше мал ко де те и Ели зна е ше, че то ва е бе бе то на Дей зи...
Зна е ше - че ня ма да пла че за ба ба си, и ще оби ча то ва де те... за- 
що то и тя ще ше да ми не през вра та та, и то ще ше да ми не през
вра та та... И вра та та ни ко га ня ма ше да се за т во ри...

...Да, све тът е от во рен... Все ле на та се раз бя г ва...

...
Най-по с ле се от къ с на от пи па ла та на гра ви та ци я та и по ле тя...

Не бе ше ис тин с ки по лет, по-ско ро - бръ с нещ скок, про дъл жил
без к рай но... Още мал ко, още мал ко, сан ти ме тър, два, пет... На
ме тър от зе мя та, на сан ти ме т ри от тре ви те, хра с ти те, го ри те...
над ре ки те, пла ни ни те и мо ре то... Чер но и пъ к ле но, то из х вър- 
ля ше во ди те си на го ре - за да я сгра б чи... Не ус пя... Ми съл та я
из ди г на - на още пе дя, две, ме тър... Раз би ва ха се под нея мор с ки- 
те въл ни, пя на та им се скър ши без сил на - гра ви та ци я та я по бе- 
ди... за що то во да та не при те жа ва ше ми съл и во ля, ко и то да я из- 
ди г нат над пла не т на та по вър х ност... И по ле тът про дъл жи - над
пла нин с ки  ви х ри и сне ж ни бу ри и над гле т че ри, окъ па ни в све- 
т ли на... Са мо пти ци те бя ха по-ви со ко от то зи бръ с нещ скок, с
кой то оби ко ли све та.

Ели се съ бу ди - ща с т ли ва от пъ те ше с т ви е то си, и мал ко тъ ж на,
за що то то не бе съ в сем ис тин с ко... Как би ис ка ла да бъ де - ка к то
то га ва, ко га то... Ко га то пре ди две го ди ни из ся ко ха дър ве та та на
бу ле вар да, раз би ха на с тил ка та му и ко па ха - дъл бо ко, дъл бо ко...
И тя по ле тя - за пър ви път, ис тин с ки... и за пър ви път усе ти же с- 
то ка та си ла на гра ви та ци я та - при при зе мя ва не то си на дъ но то
на из ко па... То га ва бе ше де те и не бе мо г ла да по не се при с ме ха
на квар тал ни те га мен че та, ко и то с от ра бо те ни дви же ния ска ча- 
ха в ка на ла и от дру гия му бряг се по ди г ра ва ха със стра х ли во ст- 
та на съ у че ни ци те й. Те, от своя стра на, се за кан ва ха с юм ру ци,
но те зи не по д п ла те ни с ни що же с то ве пре ди з ви к ва ха са мо още



по-го лям смях... То га ва Ели про с то ос та ви чан та та си на зе мя та,
за си ли се и по ле тя...

...Ба в но се из ди г на на го ре, към ли с та та на още жи ви те дър ве- 
та. За един дъ лъг миг ос та на там, уви с на ла ме ж ду Слън це то и
Зе мя та, но по-бли зо до Слън це то... По с ле ба в но за по ч на да сли за
по па ра бо ла та на по ле та си. Из ра в ни очи с пла не т на та по вър х- 
ност... и ви дя дър ве та та - от до лу... Ви дя оса ка те ни те им ко ре ни
и я за бо ля. Зе мя та я уда ри - с ця ла та си ла на ма са та си... Ели чу
как кра кът й из х ру щя и ви дя ед на по да де на ръ ка. Най-ед ри ят
от при с ме хул ни ци те се спу с ка ше по на си па, вър ху кой то ска ча- 
ха ма х лен с ки те ге рои и ко га то сти г на до дъ но то, вър ху ко е то се
бе при зе ми ла тя, ле ко я взе на ръ це и я из не се на по вър х но ст та...
Тя из ту па дре хи те си, взе чан та та си, кой знае как озо ва ла се на
то зи бряг, и ба в но за ку цу ка към къ щи. Ко га то след три дни от- 
но во се вър на на учи ли ще, тра път ве че не бе ше пре пя т с т вие. Не
бе ше и пре ди з ви ка тел с т во. Мом че та та с ле ко та ска ча ха вър ху
на си па, до ри и ня кои мо ми че та. Ни кой оба че и не по ми с ля ше
да ско чи на дъ но то - там, къ де то тя се бе при зе ми ла...

Ели се ус ми х ва ше - ща с т ли ва от спо ме на и от съ ня... Мо же би
ня кой ден ще пре о до лее гра ви та ци я та? Мо же би тя на и с ти на
мо же да бъ де пре о до ля на със си ла та на во ля та? Мо же би ня кой
ден ще бъ де сво бо д на и ще се дви жи в три те из ме ре ния на своя
свят... Мо же би?

...
Ели се дви же ше в три те из ме ре ния на своя свят. И то зи път не

спе ше... Бе ше сво бо д на и не се стра ху ва ше от гра ви та ци я та... Бе
ле ка, мно го по-ле ка, от кол ко то бе сви к на ла да се чу в с т ва. И усе- 
ща не то за та зи ле ко та ком пен си ра ше на ти с ка на флу и да вър ху
тя ло то й, ком пен си ра ше за ба ве ни те дви же ния и усе ща не то за
без по мо щ ност, ко е то още не мо же ше да пре о до лее. По то пи гла- 
ва та си в заобикалящата я си не ва и се от т ла с на с ръ це. Пръ с ти те
й до ко с на ха хлъ з га во то дъ но на ба сей на. На ти с кът на ед но ме т- 
ро вия во ден стълб вър ху сле по о чи я та й ста на не при я тен. Тя ле- 
ко из п лу ва на по вър х но ст та. Обър на се по гръб и ле г на. Опи то- 
ме на та сти хия я по д дър жа ше в съ с то я ние, твър де при ли ч но на
по лет. Ели за т во ри очи.



С бръснещ скок обиколи света.
...
Ана се вър на от учи ли ще - съ си па на. И то зи ден бе ми нал. Без

про вер ки. Без ди ре к то ри, ин с пе к то ри, глу па ци, ре ши ли да се
за ба в ля ват, да тор мо зят, да пла шат, уни жа ват... Ана за т во ри очи
- и то зи ден ми на... о, не, къ де ти... до ве че ра има съ вет - ка к во ли
ще ги съ ве т ват? Сту дът плъ з на в нея - ка то съ жа ле ни е. Защо не
бе избрала друга професия? Ме ч та е ше - за сво бо да. И за сънища
- без страх от съ бу ж да не. Без страх от Утре и Днес, ко га то зна еш,
че ут ре... не, днес, ня кой глу пак, ин с пе к тор, ди ре к тор, ще вле зе
в ча са ти и ще се пра ви на умен, ще слу ша с ва жен вид, ста ра ей- 
ки се да не хър ка шум но, а по с ле,”ав то ри те т но”,”ком пе тен т но”
и вдъ х вай ки респект ще пи та... за що не ви ж да ро ля та на Пар ти- 
я та, при раз г ле ж да не то на на ро д на та пе сен “За лю бил Сто ян Бо- 
рян ка”...

Ана вле зе в ан т ре то и усе ти, че не що не е на ред. Спъ на се в
уче ни че с ка та чан та на Ели, за х вър ли сво я та и бър зо вле зе в де т с- 
ка та стая. Де те то спе ше. Вси ч ки дре хи бя ха раз пи ле ни по по да.

- Ели?!
Мо ми чен це то се раз мър да, ско чи – с вси ч кия ужас от учи ли- 

ще то, кой то съ бу ж да ше и нея...
- Ма мо?! По-ра но ли се вър на? За къ с ня ла съм...
Ана ве че съ жа ля ва ше, че вле зе в ста я та - и без то ва де те то бе- 

ше за къ с ня ло. Но ня ма ше си ли да се про ти во по с та ви на по ря дъ- 
ка и да ка же про с то - ”спи, на с пи се...”

- Кон т рол но то, ма мо, кон т рол но то - за къ с ня ла съм...
Ели от ме т на юр га на. Це ли ят свят се за лю ля. По с ле ста на чер- 

но - не ка то нощ, ка то гроб. Ръ це те й усе ти ха твър да та ла с ка на
сте на та. Плъ т но до ле пи дла ни до нея. Мра кът се раз д ра - ка то
че рен сняг за ка па, утаи се... Но све тът не спи ра ше да се лю лее.
Ба в но се от т ла с на и тръ г на към май ка си.

- Ка к во ти е? Свят ли ти се вие?
- Мал ко... Умо ре на съм... Страх ме е...
Ели сто е ше в сре да та на ста я та, сла би ч ко то й ли чи це се бе

сгър чи ло и из г ле ж да ше съ в сем мал ко, пре в зе то от бу х на ли те й
ко си. Бу зи те й бя ха чер ве ни, твър де чер ве ни.



- Бо ли ли те гър ло то?
Де те то по с лу ш но пре г лъ т на. По дът на ста я та про дъл жа ва ше

да бя га от кра ка та й, а стра хът да пъл зи - от в ся къ де.
- Не ме бо ли. Ни що ми ня ма. Тръ г вам. - ка за го ка то об ре че на.
И тръ г на. До ка то ми на ва ше край нея, Ана ло в ко я пре гър на и

уж слу чай но до ле пи ус т ни до че ло то й.
- Го риш! - не ис ка ше да го ка з ва, но го ка за.
”Бол на съм”- по ми с ли Ели и стра хът за пу ши гър ло то й... но

след то ва, о, след то ва -”Спа се на съм! Ня ма да пра вя кон т рол но...”-
и по с лу ш но се ос та ви в ръ це те на май ка си...

...

...Дай те ми въз дух,
дай те ми во да,
ис кам да жи вея...
Дай те ми хляб и све т ли на –
ис кам да жи вея...
Ис кам... сво бо да...
Тем пе ра ту ра та из га ря ше съ з на ни е то й -”още един гра дус, и ще ум- 

ра... Кре х ка въ г ле ро д на плът - ще се сва ри... Бел тъ кът в кле т ки те ми
ще ко а гу ли ра... и ще съм мър т ва... Ис кам да жи вея... “

Дай те ми въз дух,
дай те ми во да...
дай те ми хлад и све т ли на...
Ис кам... сво бо да…
Ди ми тър се де ше до ле г ло то й и дър же ше ръ це те й. Кре х ки

мал ки ръ чи ци, ка то кра че та на пти че, те се гу бе ха в дла ни те му.
И ги из га ря ха. Из бър са че ло то й с оце те на кър па - тя за ле п на и
из съ х на. И в не го вси ч ко из съ х на. Гле да ше мал ко то си де те - ще
пу с кат ли пак хвър чи ла по ба и ри те, ще ула вят ли с тях вя тъ ра...
Ще му ше п не ли пак в ухо то -”мо ят та т ко вси ч ко мо же - мо же да
но си ед на ко ш ни ца гро з де, ед но оде а ло, ед но ко ле ло и ед но мъ- 
ни ч ко Елин це...” За т во ри очи - още я ви ж да ше сгу ше на вър ху
ра ме не те му. Съл зи те по те ко ха по не б ръ с на ти те бу зи, из бър са
ги с ра мо... Опи та се да из бър ше стра ха, кой то пъл зе ше в бра з- 
ди те, ос та на ли след тях. Раз би ра се, че пак ще пу с кат хвър чи ла...
а кол ко то до “мо ят та т ко вси ч ко мо же”- вре ме бе да й по ка же, че



то ва не е то ч но та ка... мал ко то му де тен це - мо ми чен це и мом- 
чен це в ед но... Ръ ка та му ов ла ж ня - стре с на се в уне са си. Ед ри
ка п ки бле с тя ха по че ло то й... ка то ро са. Из бър са ги... И то зи път
бе из ле ку ва на - от ста рия ле кар, бдял и над не го во то де т с ко ле г- 
ло...

Ели ти хо про с те на. По с ле ду ми те се из ля ха...
Един жи вот...
Ка к во е той в сра в не ние с жи во та на Все ле на та?
Ка к во е той в сра в не ние със ве ко ве те, бавно капещи...
Какво е той в сравнение с еоните
погълнали ни в себе си…
Ед на пра шин ка в оке а ните, захлупили Земята ни
Ед на пра шин ка във без к рая,
разтворил сетивата ни...
Ис кам -
да пре ми на през  вре ме то,
да пъ ту вам във вре ме то,
да про з ра  ве ч но ст та...
 
Ис кам -
да по г ле д на във вре ме то,
да пътувам през материята -
да бъда ве ч на ка то тях...
 
Ру х на без звук. Че ло то й бе ше сту де но и су хо. Ди ша ше ра в но- 

мер но и те ж ко. Спе ше. Ста я та кън те ше - пъл на със сти хо ве.
Ди ми тър слу ша ше вни ма тел но. Не за пър ви път слу ша ше

вни ма тел но не чии пър ви сти хо ве. Слу шал бе ня ко га - пър во
стиховете на бра то в чед си, по с ле на брат си. Еди ни ят бе ста нал
по ет, дру ги ят - не. Ди ми тър ло ве ше въз ду ш ни те ви б ра ции - с
уши те, със съзна ни е то си и с още не що... мо же ха ли да по ка жат
пър ви те сти хо ве ще ста не ли ня кой по ет? Ня ко га бе сгре шил.
Или вре ме то бе сгре ши ло, об ре к ло бра то в чед му на дру го... Тръ- 
с на гла ва, за да не ми с ли. Ми на ло то - ми на ло. Ва ж но бе бъ де ще- 
то. Бъ де ще то на Ели... Да но ми на ло то не хвър ли сян ка и на не й- 
но то бъ де ще...



 
 



ЧЕ Т ВЪР ТА ГЛА ВА

Ели се де ше в кло ни те на старо дър во и гле да ше слън це то през
ли с та та му. „Аг ре га т но то съ с то я ние на ве ще с т во то в зве з ди те се
на ри ча пла з ма...” …Че т вър то то аг ре га т но съ с то я ние - не е ни то
твър до, ни то те ч ност, ни то газ... Про с то ве ще с т во то не съ ще с т ву- 
ва, щом ато ми те му са се раз па д на ли... По не не съ ще с т ву ва та ко ва,
ка к во то мо жем да го ви дим и пи п нем... Ве ще с т во то на зве з ди те... ” “.
Ели от но во пре про че те пре д го во ра на уче б ни ка по фи зи ка за
се д ми клас. Да, фи зи ка. То ва ис ка ше да учи. За ве ще с т во то на
зве з ди те и изо б що вси ч ко за зве з ди те. Про че те пре д го во ра и от- 
но во се опи та да уло ви слън чев лъч с очи те си. Не й се че тя ха
уро ци те в уче б ни ка - ста ти ка и ди на ми ка на иде ал но твър до тя- 
ло, еле к т ри че с т во и ма г не ти зъм - ску ка, и ни що за зве з ди те. Тя,
раз би ра се, зна е ше, че за ко ни те на при ро да та са ед на к ви на в ся- 
къ де във Все ле на та - и тук, и на зве з ди те. Зна е ше, че за да сти г не
до зве з ди те тря б ва да ми не от тук. По г ле д на за по с ле ден път
слън це то и се за дъл бо чи в по ре д ния урок. Се п на се от зву ка на
тром пе та, с кой то глу па ш ки сви ре ха „чор ба, ка ша, чор ба, ка ша -
то пъл хляб... хай де вси ч ки на обяд”.

Мра зе ше обя да. Мра зе ше и за ку с ка та и ве че ря та. Мра зе ше
про к ле тия тром пет и стро я ва не то в ре ди ци. Мра зе ше и ве чер на- 
та про вер ка и зна ме то. Мра зе ше и хим на. О, как мра зе ше хим на
-”дру ж но бра тя бъл га ри с нас Мо с к ва е в мир и в бой, Пар тия
ве ли ка во ди на шия по бе ден строй”... Мра зе ше Мо с к ва, мра зе ше
и Пар ти я та, мра зе ше и про к ле тия по бе ден строй. Мра зе ше гър- 
ла та, ко и то ре вя ха край нея, мра зе ше на т ру фе ни те и не ле пи же- 
с то ве, вдъ х ва щи бо д рост и по д ти к ва щи към жер т во го то в ност...
Мра зе ше и тия, ко и то се пер че ха пред строя... Вси ч ко мра зе ше в
про къл на тия ла гер. Вси ч ко.

Мра зе ше ста я та, в ко я то спе ше с още пет мо ми че та. Мра зе ше
мръ с ни те то а ле т ни с кър ва ви пре в ръ з ки в ко ш че та та за смет.
Мра зе ше му х ля са ли те ко ри до ри, вми ри са на та сто ло ва, кръ жо ка



по ави о мо де ли зъм, в кой то не на п ра ви ха ни то един ави о мо дел,
а са мо лъ с ка ха, лъ с ка ха, лъ с ка ха пра ш ни те хан га ри...

Но от вси ч ко най-мно го мра зе ше те ле ни те ог ра ди, с ко и то бе- 
ше за г ра ден ла ге ра. Пре с ти жен пи о нер с ки ла гер-шко ла, кар та
за кой то бе по лу чи ла ка то на г ра да за от ли ч ен ус пех. „След та ка- 
ва на г ра да на чо век не му ос та ва ни що дру го, ос вен да ста не
двой ка джия”- по ми с ли си тя, и до вол на от чер ния си ху мор, се
плъ з на гъ в ка во по к рай ство ла на дър во то и ту п на на зе мя та,
след ко е то се при съ е ди ни към ре ди ца та, мар ши ру ва ща към сто- 
ла.

Следобе дното слънце мързеливо пълзеше към залеза.
Мързеливи след за дъл жи те лния сън, децата излизаха от
студената сграда, задушила ги в стените си, задушена сред
зелената ласка на околните хълмове. Момчетата хукваха да
гонят изплъзващите се свободни часове сред храстите и
дърветата, разхвърляни из двора, а мо ми че та та ся да ха на бор- 
дю ра око ло из ку с т ве но то езер це пред парадния вход и за по ч ва- 
ха да пра вят сър чи ца - чер ве ни, от пло с ки ке ре ми ди, и чер ни от
гра нит.

Ели се плъзна в сянката на старата върба, която сутрин я
приютяваше в клоните си и незабелязана от никого се сля със
стволовете на околните дървета. Извади малко джобно ножче и
вни ма тел но из ря за гор на та част от ко ра та на бо р. Седна сред
корените му и започна да прави поредната лодка. Старателно
издяла корпуса й, по с ле го про би и със смо ла за к ре пи
кибритена клечка за мачта. На к рая за бу чи един ли с т, откраднат
от липата пред прозореца на стаята й, и платното бе ше го то во…
Птици пищяха някъде горе, на път за небето. Вечерята беше
далеч. Ели тай но се про к ра дна зад ла ге ра. Там ня ма ше ог ра да.
За гра ни ца слу же ше един до с та ши рок, ве ро я т но до с та дъл бок и
оп ре де ле но до с та бър зо те чащ на по и те лен ка нал. Ели оби ча ше
да го гле да. И да спу с ка по на к ло не ни те му бе тон ни сте ни са мо- 
ръ ч но на п ра ве ни те пла ва тел ни съ до ве. Те че ни е то ги от на ся ше,
по ня ко га ги по та пя ше. Че с то се раз ру ша ва ха... Всъ щ ност, Ели
бе ше си гур на, че на к рая те ви на ги загиваха. Но бя ха сво бо д ни и
то ва бе ше ва ж но то.



Тя за т ва ря ше очи, сти с ка ше кле па чи и си пре д с та вя ше че е на
пу с ти нен ос т ров и це ли ят ог ро мен оке ан я от де ля от све та. То га- 
ва я на па да ха при с тъ пи те на сво е о б ра з на кла у с т ро фо бия. Но не
за т во ре но то про с т ран с т во, за к лю че но то про с т ран с т во я ду ше- 
ше. Тя ис ка ше да раз къ са се бе си, за да из ле зе вън. Пи ше ше пи с- 
мо след пи с мо, все ки ден ги из п ра ща ше и кро т ко ча ка ше не де- 
ля та - де нят за сви ж да не. И се надяваше - да я освободят.

...
Пра ш ни ят сел с ки път се ви е ше по к рай ка на ла. Тре ва та, зе ле на

ка то изум ру де на, бле с те ше. И хра с ти те бле с тя ха - с тъм но лъ с ка- 
ви ли с та. И ми ри ше ха, о, как ми ри ше ха, опи я ня ва що. Пче ли те
пе е ха и пе пе ру ди те, ка то ви де ния от чу ж ди све то ве, пре ли та ха
от цвят на цвят - оп ра ш ва ха жи во та. Пти ци те цвър ча ха в не бе са- 
та и Слън це то - над вси ч ки - гре е ше.

Гър ди те я бо ля ха от въз торг. Дър же ше ръ ка та на Ди ми тър -
здра ва та му то п ла ръ ка. Вър вя ха ба в но и мъл ча ха. През сти с на- 
ти те им дла ни тя из с му к ва ше ду ша та му. Прибира ше я в се бе
си, из бър с ва ше умо ра та, ом ра за та, стра ха. После му я връ ща ше,
на те жа ла от бол ка. И оле к ва ше... Си ви ят път по к рай ка на ла, по
кой то все ки ден вър ве ше, за да ос во бо ж да ва ло д ки те си, туптеше
от живот и свобода...

- Хай де, Ели, ка жи на та ти, ка к во те при те с ня ва тук... Пи шеш,
че на в ся къ де е мръ с но, че в сградата не вли за слън це, че е гро з но
и се за ду ша ваш... Ко га то Ана вле зе в ста я та ти, то ч но вър ху тво е- 
то ле г ло бе ше Слън чо...

- Сти га, не съм бе бе. Слън це то не вли за в ду ша та ми - гла сът
на Ели про з ву ча ос т ро, като стоманеното острие на ножчето, с
което моделираше корабите си. Не ис ка ше да на ра ня ва, не
искаше да моделира. Но искаше -да бъде вън. Погледна баща си
- беше тол ко ва без за щи тен с из с му кана си ду ша . Дланите й се
свиха от болка - оби ча ше го. И знаеше, че го души. Но знаеше -
че иска да бъде вън. И знаеше, че той ще я измъкне. Ако го убе- 
ди, че на и с ти на е не тър пи мо. И гла сът й ос та на ос тър. По-ос тър,
от кол ко то би ис ка ла да бъ де.

- Да не ми с лиш, че то зи път все ки ден е та къв? Та къв е са мо
днес, за ра ди теб. Пре с т ру ва се на ху бав... Из г ле ж да ху бав, са мо



за що то не съм са ма... Та ти? - той я по г ле д на, в очи те й има ше
съл зи - Зна еш ли ка къв е то зи път су т рин, ко га то ни ка рат да бя- 
га ме по не го под строй? Зна еш ли ка к во е да бя гаш под строй?
Зна еш ли ка к во е да бъ деш в строй? Не ис кам да бъ да в строй,
не ис кам, та т ко, мо ля те... Зна еш ли ка къв е то зи път ве чер, ко га- 
то вър вя по не го, за да пу с на на сво бо да ко ра би те си...

Той не я слу ша ше ве че. Тря б ва ше да я из мъ к не от тук - зна е ше
ка к во е да бъ деш в строй. Зна е ше ка к во е да си хва нат в ка пан и
да ис каш да из бя гаш. Зна е ше ка к во е - ко га то ис кат да те
смачкат... Ня ма ше да им по з во ли да я сма жат...

- Ви дях ед но гу щер че - бя ха го уло ви ли и го тор мо зе ха. Ка зах
им да го пу с нат, а те се смя ха. И то га ва то се от с ку б на. От с ку б на
се и из бя га. Те хвър ли ха не що в ли це то ми. Бе ше опа ш ка та на
гу щер че то. Тя беше още жива и мър да ше. И аз съм ка то гу щер- 
че то, но ня мам опа ш ка и не мо га да из бя гам. Мо ля те, та т ко, из- 
мъ к ни ме от тук. Ана не мо же да раз бе ре - тя е до вол на, че съм
на де бе ля ла от сил на та хра на и чи с тия въз дух. Тя не мо же да раз- 
бе ре за ог ра ди те. Не мо га да стоя ме ж ду ог ра ди те. Не мо га...

Тя се де ше на тре ва та сви та на то п ка - с гла ва ме ж ду ко ле не те
и сви ти в юм ру ци ръ це. Ог ра ди те…

- Ог ра ди те са на в ся къ де, Елин це, не са мо тук. Ние жи ве ем в
свят на ог ра ди. Ог ра ди ли сме се - от це лия свят. Ог ра ди ли са ни
- и ако не сви к нем с ог ра ди те - ще по лу де ем.

- Не ис кам да сви к вам с ог ра ди те. Ще се про в ра под тях. Или
ще пре п лу вам ка на ла. Да, мо га да пре п лу вам ка на ла, си гур на
съм, че мо га... О, та т ко, ис кам да си до й да в къ щи, мо ля те...

- Елин це, най-ле с но е да те взе мем, но не би ва.
- Ка к во?!
- Не би ва. Ти не ис каш да бя гаш, на ли? Не ис каш да те по бе- 

дят... Ще ги по бе диш, ако ос та неш тук. Са мо още ед на се д ми ца
и край. На ли?

- Още три дни.
- До б ре. До края на ме се ца има че ти ри дни. Свър ш ва ме учи- 

ли ще на 30-ти юни и те взе ма ме. Съ г ла с на? А се га не ка да се раз- 
хо дим до края на пъ тя и да ви дим кол ко е ху бав, ко га то сме два- 
ма та. Се га е още ху бав, на ли?



- Ху бав е...- тя из бър са при ми ре на съл зи те си. Ще ча ка, щом е
са мо до края на ме се ца...

- Да го за по м ним кол ко е ху бав... Ут ре, ко га то до й деш да бя- 
гаш, ще си пре д с та вяш кол ко е бил ху бав днес. Ще ви диш - пче- 
ли ч ки те пак ще бръм чат, пе пе ру д ки те ще хвър чат и пти чен ца та
ще пе ят... Ко га то чо век не е ща с т лив, тря б ва да се на п ра ви ща с т- 
лив. Ни кой друг ня ма да му по мо г не... Ко га то ти е мно го тъ ж но,
спом няй си не що ве се ло, ко е то ти се е слу чи ло... Ще се спра ви
ли мо е то мо ми че?

- Да. Ще че та и ще си ми с ля за вас...
- Ха ре с ва ли ти фи зи ка та?
- Не мно го... Ску ч на е. По ня ко га не вси ч ко раз би рам. Ка к во е

ебо нит? И за що ко га то тър ка ме ебо ни то ва пръ ч ка с въл нен пар- 
цал, тя се на е ле к т ри зи ра от ри ца тел но, а ко га то тър ка ме стъ к ле- 
на пръ ч ка с ко п ри на, се на е ле к т ри зи ра по ло жи тел но? А ако
тър ка ме стъ к ле на та пръ ч ка с въл на, а ебо ни то ва та с ко п ри на -
ка к во ще ста не? И не раз би рам вси ч ко за то ка... Знам, че е по ток
от еле к т ро ни, но все пак, ка то се дви жат от еди ния край на про- 
во д ни ка до дру гия - не се ли свър ш ват в еди ния, и къ де се съ би- 
рат в дру гия... Ис кам да че та за пла з ма та. Там вси ч ко е яс но - ця- 
ла та е еле к т ро нен газ... ма кар че не мо га да си го пре д с та вя... По- 
не е яс но, че зве з ди те са от пла з ма. И от не що дру го... не у т ро нен
газ? Но как мо же не що, ко е то е по-твър до от вси ч ко твър до око- 
ло нас да бъ де газ? Ис кам да знам вси ч ко за зве з ди те... как се ра- 
ж дат от гра ви та ци я та, как се са мо за пал ват и из бу х ват... и как из- 
га ряй ки, жи ве ят ми ли ар ди го ди ни... Да ли не мо жем и ние да
бъ дем ка то тях? Из х вър ляй ки енер ги я та си на вън, да ли и ние не
мо жем да се са мо и з г ра ж да ме? Бих ис ка ла - да уло вим по не ед на
зве з да... да я за т во рим в до с та тъ ч но мо щ но ма г ни т но по ле, да я
за па лим с до с та тъ ч но ви со ка тем пе ра ту ра... И да я изу чим, на и с- 
ти на... бих искала, но ни ко га ня ма да бъ дем си гур ни, че е ка то
оне зи там, го ре...

Ве чер ни ца та про б ля с ва ше в зе ле ни ка во то не бе, оц ве те но от
за ле за.”Сла ва Бо гу, ми с ли те й по те ко ха в дру га по со ка, ще из дър жи”-
по ми с ли си Ди ми тър и хва на ръ ка та й. Оби ча ше да дър жи ръ- 
це те й - мал ки и кре х ки. И тол ко ва сил ни.”Ще из дър жи до края на



ме се ца... Но ще из дър жи ли до края? Как ще из жи вее жи во та си, тук,
щом та ка бо ле з не но при е ма ог ра ди те. Ко га ще ги ви ди дру ги те ог ра- 
ди... да но не ги ви ди. О, не, въ п рос на вре ме е...”

- Ужа с но е, ка то си по ми с ли чо век, че ни ко га не мо же да бъ де
си гу рен. Раз би раш ли - пле не ни сме. В со б с т ве ни те си те ла. Ви- 
ж да ме то ва, ко е то ви ж дат очи те ни и чу ва ме то ва, ко е то чу ват
уши те ни. Но си гур ни ли сме, мо жем ли да бъ дем си гур ни, че
то ва са ис тин с ки те цве то ве и зву ци... и че с дру ги очи и уши ня- 
ма да ви ж да ме и чу ва ме раз ли ч но. Как да бъ дем си гур ни за зве з- 
ди те, ко га то не мо жем да бъ дем си гур ни до ри за тоя ка мък.

- За ко ни те на при ро да та са ед на к ви на в ся къ де във все ле на та,
Ели. И за ка мъ ка и за зве з ди те - те са ед ни и съ щи. И та зи ми съл
ни да ва уве ре ност, че чрез на ши те зем ни по з на ния ще сти г нем
зве з ди те.

- А ако се ока же, че ги ня ма? Ако из ле тим към ня коя зве з да и
сти г нем до мя с то то, къ де то сме ми с ле ли, че е, и нея про с то я ня- 
ма? На ли ние ви ж да ме све т ли на та на зве з ди те, ко я то е тръ г на ла
от тях пре ди ми ли о ни и до ри ми ли ар ди го ди ни. Ами зве з ди те
мо же ве че изо б що да ги ня ма, а ние да ви ж да ме са мо из лъ ч ва не- 
то им. От къ де мо жем изо б що да сме си гур ни, че има зве з ди?

- Не е са мо све т ли на та, Ели, съ ще с т ву ва и гра ви та ци я та. Ос вен
из лъ ч ва не, зве з ди те имат и ма са. И те се по д чи ня ват на то ч но
те зи три за ко на на Ню тон, ко и то ти се ви ж дат тол ко ва ску ч ни в
уче б ни ка. Гра ви та ци я та съ ще с т ву ва, зна чи и ма са та на зве з ди те
съ ще с т ву ва...

- Гра ви та ци я та ли? И ка к во от то ва. На ли све т ли на та е най-
бър за. Про с то един ден ще ви дим как зве з ди те уга с ват и миг по-
къ с но ще по тъ нем в гра ви та ци о нен ва ку ум... И ще ста нем плен- 
ни ци на друга Все ле на... Чуй, та т ко, виж! Не бе то сва ля зве з д ни- 
те си две ри. Пре к ра ч вам ги - Все ле на та кре щи... бле с тя щи без д- 
ни, ше ме т ни вър то пи, ка то фон тан из б ли к ва щи по то пи... Га ла к- 
ти ки с не з най ни име на. Из га ря щи за миг слън ца... Фо то нен газ,
из с му кан от на гър че но про с т ран с т во... И вре ме, ху к на ло на зад...
Стрел ки те на ча со в ни ци те ще тръ г нат об ра т но и мър т ви те ще
въз к ръ с нат... То ва ли е Апо ка ли п си са? Та т ко? Вяр ваш ли в Бо га?
Та т ко... Слу шаш ли?



Слу ша ше. И гле да ше в не бе то. Зве з ди те тре п ка ха по син ка ва- 
та твърд на ви ди мия Ко с мос... Га ла к ти ки с не з най ни име на, из- 
га ря щи за миг Слън ца... По е зия ли бе ше, или... Ди ми тър гле да- 
ше грей на ли те над гла ва та му зве з д ни вър то пи и тър се ше брод
към бъ де ще то през тях... По е зи я та ли бе ше бъ де ще то на Ели,
или ла бо ра то ри и те по яд ре на фи зи ка... Зе ле но то над за ле за бе
ста на ло си ньо и по чер ня ва ше. Вси ч ко по чер ня ва ше. И мал ка та
ръ чи ч ка тре п ка ща в ръ ка та му из с ти ва ше. И той из с ти ва ше, за- 
що то зна е ше, че тя е твър де кре х ка, за да ус тои на ця ла та чу до- 
ви щ на си с те ма, из ми с ле на и по д дър жа на за да уни що жа ва хо- 
ра... та лан ти, стре ме жи и во ля... Ди ми тър зна е ше, че Ели ня ма
ну ж на та твър дост, за да бъ де по ет... зна е ше, че ако се опи та да
ста не, ще бъ де сма за на... за що то тя ня ма ше да по з во ли да я пре- 
чу пят, а да ос та не ця ла ня ма ше да може... И следователно - по-
до б ре - без по е зия... Чер но то - ка то сте на ги бе об гър на ло - от в- 
ся къ де. И там ня къ де, от въд сте на та ос та ва ха фи зи ч ни те ла бо ра- 
то рии... твър де мно го свър за ни с оръ жи я та и със се к ре т но ст та. И
в тях ня ма ше да има мя с то за Ели, с не й но то ми на ло, за ле п на ло
за гър ба й ка то ети кет за не при го д ност... и изя ж да що бъ де ще- 
то... И следователно - по-до б ре - без фи зи ка... По-до б ре - без
илю зии, по-до б ре - без раз би ти илю зии... Ос та ва ше ма те ма ти ка- 
та, до б ра та ста ра ма те ма ти ка, ед на и съ ща от Пи та гор до днес...
но и в ос но ва та на вси ч ки при ло ж ни на у ки, на вся ко но во от к- 
ри тие... До б ра та ста ра ма те ма ти ка - на ча ло то и края на чо ве ш- 
ко то по з на ние. За нея не бе ше ну ж но ни що по ве че от лист, мо- 
лив, мо зък... и ин фор ма ция... и пра во на три бу на... и ня ма ше из- 
мъ к ва не... Плъ т ни ка то мра ка, сте ни те сто я ха край тях... Ди ми- 
тър усе ща ше как ти хи ч ко пъл зи към не го стра хът от за к лю че но- 
то про с т ран с т во...

- Та т ко? Та т ко! Ка жи ми, вяр ваш ли в Бо га? - гла сът й, на с той- 
чив и не жен, на ме ри път до не го и го от к лю чи.

- Бо га... Да ли вяр вам в Бо га? За що...- не вяр ващ в ни що, из ли за- 
що из вън рам ки те на се ти в но ст та, опи та и уме ни е то да се из вър- 
ш ват ло ги че с ки опе ра ции с фа к ти и съ би тия, Ди ми тър не зна е- 
ше ка къв мо же да бъ де от го во рът на та къв въ п рос - Не зная... Ре- 
ли ги я та... тя е съ пъ т с т ва ла чо ве че с т во то от най-ран но то му раз- 



ви тие... В из ве с т на сте пен, ре ли ги я та е си с те ма та от мо рал ни
цен но с ти на об ще с т во то... И опи тът да се съ з да де об ще с т во без
ре ли гия, по вси ч ко ли чи, е до с та не у с пе шен...

- Ня мам пре д вид ре ли ги я та изо б що...- за по ч на Ели, опи т вай- 
ки се да вър не раз го во ра към Апо ка ли п си са и зве з ди те.

- Що се от на ся до хри с ти ян с т во то, то про въз г ла ся ва но ви цен- 
но с ти, но ка то вся ка но ва фи ло со фия, след ка то ус пя ло да се на- 
ло жи, за по ч на ло да на с тъ п ва с кръв и меч...

- Да, зная, кръ с то но с ни те по хо ди и кла ди те за ере ти ци и уче- 
ни... но ти, вяр ваш ли в Бо га?

Ус пял да се от къ с не от ле п ка ви те пръ с ти на из жи вя но то ми на- 
ло и не из жи вя но то на с то я ще, с ши ро ко от во ре ни очи Ди ми тър
гле да ше ли це то на оно ва, дру го то ми на ло, ко е то съ ще с т ву ва ше
са мо в мо но г ра фии, уче б ни ци и ста тии, или ня къ де там, във
вре ме, ху к на ло на зад... И го во ре ше... не мо же ше да спре...

- И все пак, хри с ти ян с ка та ре ли гия е по мо г на ла на на ро да ни
да оце лее през ве ко ве те... Още в пър ви те го ди ни след при е ма не- 
то й, тя се сра с т ва с пи с ме но ст та и по з во ля ва на кул ту ра та ни да
се раз ви ва са мо с то я тел но, а по-къ с но, през ро б с т во то, кни ги те
оце ля ват в ма на с ти ри те и от там за по ч ва но во то ни Въз ра ж да- 
не...

- Та т ко, не те пи там за то ва... Вяр ваш ли в Бо га? Има ли Бог?
Съществувало ли е нещо, преди да съществува Вселената? - Ели
здра во дър же ше ръ ка та му и се опи т ва ше да на ме ри очи те му
сред зве з ди те в не бе то...

- Да ли има, то ва ни кой не знае... А вя ра та е не що ли ч но. Мо я- 
та ба ба, на при мер, вяр ва ше... Ба ба ти, оба че, ма ма, са мо спа з ва
тра ди ци я та... А аз... не знам ка к во да ти от го во ря - ти ши на та
уви с на ме ж ду два ма та и Ди ми тър не мо же ше да я раз ру ши...
ми на ло то, из жи вя но то, от но во бе за ле п на ло за не го и той ви ж- 
да ше в гро з ни те му гън ки как ни що не бе по мо г на ло то га ва, ко- 
га то све тът с тря сък се ру ше ше и от ло мъ ци те му уби ва ха.

- Не си ли ми с лил?! - гла сът на Ели зву че ше не вяр ва що, по ч ти
от ча я но... из г ле ж да, вре ме то да раз бе ре, че „мо ят та т ко не вси ч- 
ко мо же (знае)” бе до ш ло.



- Ми с лил съм... от да в на... но то е все ед но да пи таш, да ли сме
са ми във Все ле на та... Не вяр вам да сме са ми... Не знам какво е
имало преди да има Вселена. Не знам дали е имало „преди”…
Не вяр вам да има бог в сми съ ла, кой то ре ли ги и те вла гат в то ва
по ня тие... Ако Бог е съ з дал све та, ня ма ше да има тол ко ва же с то- 
кост.

- И аз не вяр вам. Ако има ше Бог, све тът би бил по д ре ден, а
той не е – Ели гле да ше зве з д но то не бе и тър се ше на чен ки на по- 
ря дък - Тол ко ва бих ис ка ла да има Бог... то га ва вси ч ко ще ше да е
яс но...

 
 

 



ПЕ ТА ГЛА ВА

Вра та та се от во ри и на прага  за с та на Дей зи. Или по не то ва,
ко е то ня ко га е би ло Дей зи... Опа ш ки те на Дей зи, ус ми в ка та на
Дей зи, очи те... или ве че не... за що то тя ло то не бе ше не й но то...
Ели за т во ри очи и я пре гър на. На мо к ри бу зи те й с це лу в ки, а
сво и те на мо к ри със съл зи.

- Ти ли си ма мен це? Или ве че да не ти ка з вам та ка? - гла сът й,
за да вен от вла га и обич, се раз па д на, тя тру д но пре г лъ т на, съ б ра
го и про дъл жи, стра ху вай ки се от от го во ра - Дей зи? Оби чаш ли
ме още?

- Ни що не се е про ме ни ло, ми ли ч ко. Аз и ти сме си съ щи те.
Про с то има още един чо век на све та - Дей зи се ус ми х на, а очи те
й бле с тя ха, то ч но ка к то ви на ги бя ха бле с те ли, ко га то се ус ми х ва
- Ис каш ли да го ви диш?

Зе мя та се про дъ ни под кра ка та им и се сри на в ада. Как ис ка- 
ше да вяр ва, че вси ч ко си е съ що то, но то не бе ше. Дей зи не бе- 
ше съ ща та... ли це то й бе по д пу х на ло, и тялото й бе подпухнало,
и стъ п ва ше те ж ко, ка то слон... Ве че не бе ше ху ба ва и ни що не
можеше да бъде съ що то... Ели я гле да ше през плъ т на та за ве са на
съл зи те си - да ли на и с ти на още я оби ча... А тя, Ели, да ли мо же- 
ше да я оби ча та ка ва, ка к ва то бе  се га... Дей зи ле ко я бу т на в ку х- 
ня та. Слън це то хвър ля ше лъ чи те си на ще д ри струи през про зо- 
ре ца и об ли ва ше с тях по да и ди ва на.

- Кол ко мно го си по ра с на ла, ве че си по-ви со ка от мен - ду ми- 
те, за ка ч ли во-ве се ли се ле е ха, ка к то ня ко га - Ка к во ще ка жеш,
ха ре с ва ли ти? Зна еш, че мно го дър жа на мне ни е то ти, за що то
си мо ми че с вкус...

Ели се за вър тя със за т во ре ни очи из ста я та, ща с т ли ва, че та ка
най-по с ле е уло ви ла ис тин с ка та Дей зи. По с ле се ог ле да, и тъй
ка то не за бе ля за ни що, ко е то да при ли ча на бе бе, за бър за към
ди ва на, в сре да та на кой то има ше ху ба ва бя ла въз г ла в ни ца. Све- 
тът бе ше тол ко ва ху бав, при ве т лив и то пъл, че вси ч ко, свър за но
с бе бе то, за по ч на да й из г ле ж да ка то не ле па ше га.



- Вни ма вай! Ще се д неш вър ху не го...- из пи щя Дей зи и Ели ед- 
ва се га за бе ля за, че въз г ла в ни ца та ле ки ч ко по м ръ д ва.

И све тът ста на пред нея та къв, ка къ в то бе. Тя про те г на ръ це те
си към не го.

- Мо же ли да го взе ма?
- Вни ма вай, мно го е мъ ни чък още...
Ели го взе - ка то сер виз от ки тай с ки по р це лан, но бе ше още

по-зле, за що то сер ви зи те не мър да ха... Гор на та част на пе ле на та
му па д на и тя за пър ви път го ви дя. „Го с по ди, кол ко е гро зен!” - по- 
ми с ли и бър зо ка за на глас:

- Мно го е сла дък, Дей зи, чу де сен е... Ка к во е то ва си ньо то по
гла ва та му? - Ели съ жа ля ва ше, че ня ма още един чифт ръ це, ка- 
то ин дий с ка ста туя, за да мо же с тях да пи п не гла ва та и си ния
мъх вър ху нея – „Да ли ми с ли с та зи гла ва?” - въ п ро сът ос та на в
ума й...

- Ня ка к во ле кар с т во, по лу чи об рив в ро дил ния дом...
- На дя вам се, че ско ро ще се ма х не. Без не го би из г ле ж дал съ в- 

сем до б ре - го во ре ше Ели, и в съ що то вре ме ми с ле ше -”Си гур но
ми с ли... ако не ми с ли, ня ма да е чо век...” Не чу ва ше ка к ви ду ми
про из на ся - Не бих ка за ла, че при ли ча на теб...

Дей зи се ус ми х ва ше, но в очи те й има ше бол ка, ко я то Ели не
ви ж да ше, тъй ка то твър де съ с ре до то че но раз г ле ж да ше мал кия
чо век в ръ це те си.

Звъ не цът на вхо д на та вра та звъ не ше, без ня кой да го чу ва.
Ана и Ди ми тър вля зо ха със ско ва ни от пъ тя те ла, с тан цу ва щи

ду ши и с очи, бъл ва щи све т ли на. Усе ти ло бу ря та от не из б ли к- 
на ли емо ции край се бе си, бе бе то за п ла ка. Стре с на та, Дей зи го
гра б на от ръ це те на мо ми че то, при ти с на го, и ко га то усе ти как
то п ли на та му пул си ра в нея, а пла чът за г лъ х ва, раз б ра, че ве че
ни що дру го ня ма да има зна че ние... ли цето й си я е ше. Ели ти хо
се из мъ к ва ше от су ма то ха та от ръ ко с ти с ка ния, це лу в ки, пре г ръ- 
д ки и съл зи...

...
Вър ве ше ба в но по пъ тя към до ма си... оня, пър вия, в кой то бе

про хо ди ла и про го во ри ла, в кой то ба ба й ба в но умира ше, а Дей- 
зи бе на пу с на ла... На пе че но до бя ло, не бе то из си п ва ше жар та си



вър ху хо ра та... не, хо ра ня ма ше. Съ в сем са ма вър ве ше по к рай
хра с ти те и мла ди те дръ в че та, ко и то сян ка още ня ма ха и ни ко го
не мо же ха да при ю тят под кло ни те си - да го за па зят от слън це
или от по рой... Вре ме то за ба ви хо да си... „На гър че на ка то ко ра на
мо зък е Все ле на та... Не... Мо ят мо зък е Все ле на.”

Ели спря - по г лъ ща ше с очи те си фо то ни те на Слън це то...
„Фо то нен газ, из с му кан от на гър че но про с т ран с т во и вре ме - ху к на ло
на зад”. Вре ме то спря, по с ле обър на хо да си. Ели сто е ше с ли це,
обър на то на го ре, об ля но в слън че ви лъ чи. По с ле - по рой се из ля
вър ху не го...

Не бе ше от да в на. Са мо пре ди две, не пре ди три го ди ни. С
Дей зи вър вя ха по то зи път. За ва ля дъжд - ка то душ в ба ня - то п- 
ло, за ду ш но и мо к ро. Съ бу ха обу в ки те си. Ти ча ха бо си. Хвър ля- 
ха ча дъ ри те си при вся ка све т ка ви ца и се сме е ха. При б ра ха се в
къ щи - мо к ри, ка то де ца. И ба ба й им се ска ра - ка то на де ца...

Вре ме то от но во сле д ва ше нор мал ния си ход. Ели вър ве ше по
бу ле вар да са ма. Зна е ше, че се га Дей зи ни ко га не би ти ча ла бо са
в дъ ж да. Не зна е ше  кое я про ме ни - бе бе то, вре ме то, или и две- 
те... Не зна е ше - кое про ме ня хо ра та. Не зна е ше - за що? Или се
про ме ня ха са мо те ла та, а ду ши те ос та ва ха съ щи те? Или про ме- 
не ни те те ла про ме нят по с ле ду ши те? Ели се стре с на – „кол ко си
по ра с на ла”, бе ка за ла Дей зи. Зна чи, и тя бе про ме не на... И тя се
про ме ня ше, а ду ша та ос та ва ше съ ща та... И чо ве кът ос та ва ше съ- 
щи ят...

...
Вра та та пак се от во ри и  на пра га за с та на Би ля на. Или по не

то ва, ко е то бе  ос та на ло от нея. Ус ми х ва ше се - все още не с ус ми- 
в ка на об ре че на. Ели се при ти с на до нея - мно го не ж но и мно го
вни ма тел но, ка то до не що чу п ли во. ”По не тя си е съ ща та. Или по- 
не та ка из г ле ж да... Не е съ ща та, о, не е съ ща та. Вме с то гръд има про- 
се ни зър на и аз го знам. И тя го знае. За що да се са мо за лъ г ва ме... Не ка
са мо да е жи ва.”

- Ба бо!
- Ел че, до б ре ли пъ ту ва х те? Ид ват ли ма ма и та т ко?
- По-къ с но. Се га са при Дей зи и бе бе то...
- Ти ви дя ли ги?



- За мал ко да се д на вър ху не го - за при ли ча ми на въз г ла в ни ца
с вси ч ки  те зи пе ле ни... Не е мно го ху бав, тря б ва да при з ная, но
си гур но ще ста не - на ли си е наш - ка то по ра с не... Тол ко ва ис кам
да по ра с не по-бър зо... Той ще ми е ка то брат, на ли? Ви на ги съм
ис ка ла да имам по-го лям брат... ху ба во би би ло... Е, ня ма да е
по-го лям, но все е не що.

- И аз бих ис ка ла да по ра с не по-бър зо. По не да про хо ди. Не
знам Дей зи ка к ва май ка ще бъ де - тол ко ва е раз пи ля на и лу да.

- Чудесна ще бъде - по м ниш ли как до б ре си жи ве е х ме с нея?
Ка то ме во де ше с не й на та ком па ния - на ре с то рант и да тан цу- 
ва ме? Тол ко ва бе ше ху ба во да ме уха ж ват и да ме но сят на гръб
не й ни те ка ва ле ри... О, ба бо, по м ниш ли как скан да ли зи ра х ме
ця ла та гра д с ка гра ди на, ко га то й ви ках „ма мо”. Ако вси ч ки де ца
има ха та ки ва май ки ка то Дей зи, или по не та ки ва ле ли... Си гур- 
на съм, че то ва бе бе има го лям къ с мет, с май ка ка то Дей зи...

- Не знам, Ели... Те бе са мо те за ба в ля ва ше, а аз те гле дах. Ис- 
кам да ка жа - пра не, го т ве не, хра не не и вси ч ко, ко е то е ну ж но,
за да се гле да ед на къ ща и ед но де те. С те бе са мо си иг ра е ше на
май ка, а то ва де те си е не й но... Не знам, аз ве че не мо га. За ни що
не ме би ва - ед ва си слу жа с дя с на та ръ ка... Ка то я пре то ва ря
мал ко и от ти ча - съ би ра се во да над ше ва. Ра но да се оже ниш,
Ели, че и май ка ти да е мла да, да мо же да ти по ма га. Ето, аз на
нея й по мо г нах с теб, но на Дей зи... На нея ня ма кой да й по мо г- 
не...

- Сти га, ба бо, ни що ти ня ма. То ч но та ка ва си, ка к ва то си би ла
ви на ги. Хай де ус ми х ни се, мо ля те, ус ми х ни се...

Би ля на се ус ми х на - от ве д нъж. От ве д нъж ли це то й грей на и
вси ч ки ми с ли се сто пи ха. По не та ка би по ми с лил все ки, кой то я
по г ле д не в то зи миг. Тя си зна е ше, че не е та ка. Сто я ха си гри- 
жи те - в нея. Всъ щ ност, гри жа та бе ше са мо ед на - Дей зи. Ка к во
ще ста не с Дей зи, ко га то ум ре, за що то тя уми ра ше. Зна е ше, че
уми ра, още пре ди опе ра ци я та. Твър де къ с но я на п ра ви ха. Все
от ла га ше, ден след ден, го ди на след го ди на. Все има ше не що по-
ва ж но от то ва да вле зе в бол ни ца. И се га си отиваше - мъ чи тел но
и ба в но животът изтичаше от нея. И болката пулсираше – не в
гръдта – под нея. Как ис ка ше да по жи вее още мал ко, как искаше



- да ви ди мал ко то мом чен це на мал ка та си дъ ще ря по не на го- 
ди ни те на Ели... не въз мо ж но... как искаше - да го ви ди про хо- 
дил...

- Хай де , ба бо, не ми с ли за ло ши не ща. Ела да при го т вим не що
вку с но за яде не, за що то Ана и Дим ка та се га ще до й дат гла д ни
ка то въл ци. Оба че ще ми обе ща еш не що, на ли? Ти ще се диш на
ди ва на и са мо ще ми ка з ваш кое къ де е и кое след кое да сла гам -
на ли съм ве че го ля ма. Ис кам да ги из не на дам.

Би ля на се ус ми х на – „ща ди ме”- по ми с ли си тя и от та зи за г- 
ри же ност я за бо ля, но не го по ка за - ка то кру ш ка све те ше де т с- 
ко то ли чи це, за па ле но от до б ро то, ко е то ми с ле ше, че пра ви.

- Раз би ра се, че си го ля ма. Май ве че си по-ви со ка от мен?
- Не съм. Но от Дей зи съм по-ви со ка...- Ели се ус ми х на, от ве д- 

нъж, ка то Би ля на, и усе ти как све тът оле к на, от ве д нъж - Сто
шей сет и пет сан ти ме т ра и два ми ли ме т ра... то ва за ми ли ме т ри- 
те е ше га... Но те жа трий сет и осем ки ло г ра ма и три с та гра ма и
то ва за гра мо ве те не е ни ка к ва ше га. Ка к во ще ка жеш?

- Мал ко ядеш...
Би ля на се де ше в ле г ло то, ус ми х ва ше се и гле да ше как вну ч ка- 

та й по д с ка ча из ку х ня та. Ели бър зо на ми ра ше вси ч ко, ко е то й
тря б ва то ч но там, къ де то е би ло ми на ла та го ди на. И без да пи та
зна е ше ка к во да сло жи в яде не то. Ко га то го ос та ви на ко т ло на
на ря за са ла та, по с ле при го т ви би с к ви тен сла д киш. Ос та ви ла ръ- 
це те си да пра вят са ми то ва, ко е то мо гат, Ели се ус ми х ва ше, то п- 
ла та й кръв пул си ра ше, об ли ва ше я ця ла та и я ка ра ше да се чу в- 
с т ва ща с т ли ва от то ва, че от но во е за е д но с ба ба си... за с т ла ма са- 
та с бя ла по к ри в ка, по д ре ди при бо ри те и ос та ви ла ръ це те си да
вър шат са ми то ва, ко е то мо гат, Ели ми с ле ше за вси ч ки не за да де- 
ни въ п ро си, ко и то ня ма ше да има вре ме да за да де...

- Ба бо, ти вяр ваш ли в Бо га?
Би ля на се се п на:
- Ка к во?
- Вяр ваш ли в Бо га... С та т ко го во ри х ме за то ва, но той ни що

не ми ка за за бо га... са мо за ре ли ги я та... Ми с ли, че ня ма бог, за- 
що то, ако би има ло, не би има ло же с то кост. И Ва зов ка з ва не що



та ко ва в „Епо пея на за б ра ве ни те”- „И Го с под от сво да, през гъ с- 
тия дим - гле да ше вси ч ко тих, не въз му тим.” Ти как ми с лиш?

- Хо ра та са же с то ки, не Бог.
- Ако хо ра та са же с то ки, а Бог е до бър, той би тря б ва ло да ги

про ме ни, а щом не мо же да ги про ме ни, зна чи не е ни ка къв Бог.
На ли?

- Бог не ис ка да ги про ме ня, а да ги из пи та. И са мо до с той ни те
ще взе ме в сво е то цар с т во.

- Зна чи, вяр ваш. Но в кой Бог - те са тол ко ва мно го. Вся ка ре- 
ли гия си има Бог. Кой е ис тин с кият и кое е не го во то цар с т во и
кои са до с той ни те? За все ки Бог до с той ни те са раз ли ч ни - как да
бъ дем до с той ни, щом не зна ем за ко го?

- Бог е един. Хо ра та го на ри чат по раз ли чен на чин. И все ки
тря б ва да бъ де до с то ен за то зи Бог, ко го то де ди те му са по чи та- 
ли. Ние сме хри с ти я ни и вяр ва ме в Све та та Тро и ца. Ев ре и те
вяр ват са мо в Бог-Отец, но де сет те бо жи за по ве ди са съ щи те - за
нас и за тях...

- Но то га ва ка къв е сми съ лът хо ра та да се мра зят за ра ди ре ли- 
ги и те? И да се из би ват и да бъ дат же с то ки? Зна чи, по-до б ре е да
ня ма Бог.

- Чо век тря б ва да вяр ва в не що. Се га ви учат да не вяр ва те в
ни що и ста ва те зли. Хо ра та, ко и то не вяр ват в Бог са мно го по-
лоши от те зи, ко и то вяр ват, за що то не се стра ху ват от въз ме з дие
и не се на дя ват на уте ха...

- А ти? За що се из мъ к ваш та ка? Ти - на ка к во си учи ла уче ни- 
ци те си?

- Да бъ дат че с т ни, да не за ви ж дат, да не кра дат, да не уби ват.
Да ува жа ват ро ди те ли те си, да си по ма гат и... да не спо ме на ват
Бо жи е то име... На де сет те Бо жи за по ве ди съм ги учи ла, ка к то ви- 
ж даш... Не вяр вай в Бо га, щом не ис каш, Ели, но не се оз ло бя вай
в ате и з ма си...

- Не се оз ло бя вам - про с то е по-ло ги ч но да ня ма Бог, ма кар че
е по-ле с но да го има, но до ри и то ва не е съ в сем си гур но... Как
ми с лиш - Ер мин и Не й ко вяр ват ли в бо го ве те си? Ами де ца та
им в ка к во да вяр ват - в Све та та тро и ца или в Ал лах... Те до ри



тра ди ци я та ня ма как да спа з ват, за що то, коя тра ди ция да спа з- 
ват, ре ли ги я та на кои пре д ци да ува жа ват... Или и две те?

И две те мъл ча ха. Би ля на си спом ня ше де ня, в кой то пре ди -
кол ко го ди ни ве че ста на ха - бра то в чед й, ле кар, син на ува жа ва- 
но се мей с т во, се оже ни за тур ки ня. И тя от ува жа ва но се мей с т во,
учителка по ис то рия, и най-кра си ва та же на в гра да... Бе ше и си
ос та на... А бу ря та пре ми на. При е ха ги, ма кар че от то га ва, дру га
та ка ва сва т ба, май ня ма ше...

И Ели си спом ня ше - де ня, в кой то за пър ви път ви дя Ер мин.
Ни ко га не бе ше ви ж да ла по-кра си ва же на. Още то га ва, ед ва про- 
хо ди ла, тя усе ща ше, че око ло нея ви тае не що не о би к но ве но...
Мо же би то бе свър за но с не о би к но ве на та й кра со та... Мно го по-
къ с но осъ з на, че оно ва, не у ло ви мо то, ко е то на в ся къ де съ пъ т с т ва- 
ше Ер мин, бе от ра же ни е то от сблъ съ ка ме ж ду две ре ли гии... и
от тя х но то кре х ко споя ва не... И Ели разбра - с ду ша та и ума си -
че хо ра та се ра ж дат равни и ре ли ги и те ня мат зна че ние; и на ци- 
о нал но с ти те ня мат зна че ние, и ра си те ня мат зна че ние, и ос но- 
ва та, вър ху ко я то е из г ра ден жи во тът ня ма зна че ние... За що то
са мо Ра зу мът има зна че ние...

 
…
... Но щ та пре ва ля ше. Ели спе ше и в съ ня си дър же ше ръ ка та

на Би ля на, за що то се стра ху ва ше, че в съ ня си ще я из гу би... Усе- 
ща ше то п ли на та й, усе ща ше ри тъ ма на жи во та, кой то пре ли ва- 
ше от ед на та длан в дру га та и се раз ли ва ше, пул си ра ше, об ли ва- 
ше те ла та... И съ ну ва ше - Сфин к са... Бе ста на ла ог ром на ка то не- 
го, или той бе ста нал ма лък, ка то нея... До ко с ва ха се - длан в ла- 
па, ла па в длан... и жи во тът пул си ра ше ме ж ду тях... То п ли и ме- 
ки, ми ли ар ди те пе съ чин ки, от ко и то бе из г ра ден, тре п тя ха - ка- 
то жи ви кле т ки, или ка то за т во ре ни Все ле ни... Тя бе ше Сфинкс,
съ ну ва ше съ ня му... Сам Бог на дре б ни те чо ве ци от ми на ли епо- 
хи, той ча ка ше са мо тен свой те Бо го ве...

Съ бу ди се. Ръ ка та й бе из т ръ п на ла и не усе ща ше ве че ръ ка та
на Би ля на...

Но щ та пре ва ля ше. Ели гле да ше в пра з но то пред се бе си и тър- 
се ше Бог. И търсеше брод. Отвъд Вселената. Отвъд това, което е



било…
...
Про з ра ч но-ви о ле то во, слън це то из г ря ва ше. Ка те рей ки се ба в- 

но към зе ни та си, то оп лъ т ня, лъ чи те му за по ч на ха да па лят. По- 
д па ли ха за с па ли те очи. За б ра ви ла съ ня си, тя ста на ти хо, оти де с
бо си стъ п ки в ко ри до ра, пре к ра чи ку х нен с кия праг... Не ис ка ше
да ми с ли за Бог, за Смърт и за Про мя на... Не искаше да мисли за
“Преди” и “След”…От во ри вра та та към бал ко на...

Хла ден и свеж, въз ду хът на х лу ва ше на све жи глътки - опи я ня- 
ващ от цве т ни аро ма ти, звън тящ от ран ни шу мо ве...

Гра дът се съ бу ж да ше. Ели сто е ше на бал ко на - под оле ан д ри- 
те, ме ж ду пе ту ни и те - и пи е ше слън це. Скри ли се ме ж ду ли с та- 
та на цве тя та, гу гу т ки те цвър тя ха - ка то в рай... И ли п с ва ше
стре ме жът към по з на ние, кой то - ка то де то на тор, тря б ва ше да го
взри ви. Ми гът бе спрял - без Ели да го ис ка.

...
Слън це то ба в но вър ве ше по пъ тя към зе ни та си. И пра ве ше

след се бе си не бе то бя ло. На же же но от же га, то из си п ва ше жар та
си вър ху зе мя та, а тя я из п ръ с к ва ше вър ху те зи, ко и то я оби та ва- 
ха...

На же жен от же га, ко т ло нът от да ва ше жар та си на ти га на, а
той я из п ръ с к ва ше вър ху та зи, ко я то се опи т ва ше да го хва не...
Ели без раз съ д но го до б ли жа ва ше, хвър ля ше по ре д на та ме ки ца в
плам на ло то олио и пър га во от с ка ча ше, не по з во ля вай ки на ри- 
жи те ко си на огъ ня да хва нат не й ни те. Щастлива, тя пълнеше
гърдите си с аромата им и ги из ва ж даше - ку п чи на та на го то ви- 
те ра с те ше, пре пъл ва ше кри с тал на та чи ния, ко я то пък - пъл не- 
ше въз ду ха с цветни дъги от пре чу пе ни слън че ви лъ чи. И бе ше
рай. В ду ша та й цъ ф те ше Ра ят...

До вче ра ис ка ше. Днес - да ва ше.
И бе ща с т ли ва.
С ду ша та си и с ця ло то по з на ние...
Мигът бе спрял.
 

 



ШЕ С ТА ГЛА ВА

Ли с та та па да ха и я за т ру п ва ха. Ог не но жъл ти, уло ви ли по с ле д- 
ни те лъ чи на ля то то се си пе ха - ка то ме те о ри тен дъжд и ти хо за- 
си п ва ха зе мя та. Ти хи за с пи ва ха и уга с ва ха. Кро т ко тру па ха мър- 
т ви пре с пи под дър ве та та. Кро т ки ос та ва ха там, не до ко с ва ни от
вя тъ ра. Ка то в друг жи вот той ве е ше в не бе то, блъ с ка ше об ла ци- 
те, бу та ше ги по не бе с на та твърд. Го не ни от вя тъ ра, те го не ха
Слън це то, за ви ва ха го в плъ тен па ш кул, а по с ле про то ч ва ха ни- 
ш ки към зе мя та, ка пе ха през кло ни те на дър ве та та и ти хо по тъ- 
ва ха в пръ ст та. За с пи ва ха, не до ко с ва ни от вя тъ ра, кой то, ка к то в
друг жи вот, блъ с ка ше кло ни те на дър ве та та, кър ше ше ли с та та
им и умо рен за с пи ва ше вър ху тях.

Ли с та та па да ха и я за т ру п ва ха. Ог не ни ези че та бли же ха ръ це- 
те й и се стру пва ха в ску та й. Бе ли те й пръ с ти ги от пъ ж да ха, и
бо я ди са ни в ог не но жъл то пре на ся ха об ра за им вър ху ли с та. Ко- 
ре ни те на дър ве та та, въз ле с ти и чер ни, пи е ха жи вот от че ти ри те
края на кар ти на та. Кло ни те им, хи ла ви и жа д ни се про тя га ха
един към друг и се опи т ва ха да се до ко с нат в цен тъ ра. Там зе е ше
ду п ка та на не бе то, си ньо и из цъ к ле но, ка то мър т во око. И жи ви
бя ха са мо мър т ви те ли с та, ко и то па да ха от зе ле ни те си още кло- 
ни и за си п ва ха чер ни те кра и ща на рамка та. Ка то ме те о ри тен
дъжд ва ля ха от от во ре на та ду п ка на не бе то и я уда вя ха. И бе ше
ти хо - ка то в друг жи вот.

Ли с та та па да ха и ги за т ру п ва ха. Ди ми тър гле да ше в ли с та  -
ка то в ту нел. И по тъ ва ше към не з най но то дъ но, скри то в цен тъ- 
ра му. Усе ща ше, че тря б ва, но зна е ше, че не мо же да от къ с не по- 
г ле да си от кар ти на та, ле г на ла в ску та на Ели. Ис ка ше да из бя га,
но зна е ше, че вър то път, там в цен тъ ра, ня ма да го пу с не - до ка то
не сти г не скри то то му дъ но. И по з во ли на сти хи я та, ро де на в
кон ту ри те на дър ве на та рам ка, ко я то сно щи бе ско вал, да го по- 
гъл не.

Ли с та та па да ха и го за т ру п ва ха. Не ис ка ше да бъ де вън, да леч
от то п лия по к ров, с кой то го за ви ва ха. Ме те о ри тен дъжд за ка па



от от во ре на та ду п ка на не бе то. Уда ви го. Ма ги я та се раз пи ля.
Ос та на са мо ти хо то шу ме не на още жи ви те зе ле ни кло ни. Из ле- 
зе от ту не ла - с из с му ка на ду ша. А Ели се ус ми х ва ше и в не й ни- 
те очи ви дя то ва, ко е то бе из гу бил.

- Ха ре с ва ли ти? Кар ти на та... Ви на ги съм ис ка ла да я на ри су- 
вам...- тя ле ко я по га ли с дла ни и на Ди ми тър му се сто ри, че по- 
ля на та се за лю ля.

- Въз дей с т ва сил но, вълнува, грабва и не пуска... Не мо жеш да
ми неш по к рай нея и да не спреш... А ина че... не мо га да ти ка жа
ни що, не раз би рам от кар ти ни. Се га из ку с т во то е дру го, до ри не
знам ка к во си на ри су ва ла... Ту нел към дру ги те Все ле ни? - не
зна е ше за що го ка за, но зна е ше, че е та ка, усе ща ше, как дру ги те
Все ле ни про тя гат пи па ла та си към не го от ли с та.

- На и с ти на ли не ви ж даш ка к во съм на ри су ва ла? - гла сът на
Ели звън на в глу ха та ти ши на на го ра та, уда ри се в кло ни те й,
на ка ра ги да ви б ри рат и с не чут стон да от рон ват ли с та.- А щом
не си мо гъл да раз бе реш ка к во съм на ри су ва ла, как мо же да ти
ха ре са?

- Из ку с т во то не се раз би ра, а се усе ща... Не ка зах, че ми ха ре с- 
ва, ка зах, че сил но въл ну ва...

Ели вди г на ли це то си на го ре. Не бе то ка пе ше през из тъ не ли те
кло ни на го ра та. Ли с та та ба в но па да ха на жъл ти къ со ве. Дър ве- 
та та ти хо се раз ка п ва ха, без з ву ч но се взри вя ва ха на би ли он пар- 
че та. Све тът се сру ти. И ня къ де да леч над не го се по к ла ща ха все
още вко п чи ли те се ед на в дру га чер ти от ли це то на Ди ми тър.

- Дим ка, се д ни до мен...- ръ ка та й сля по по тър си ръ ка та му...-
Вди г ни гла ва та си и виж дър ве та та... ри су вам тях... а вхо дът към
дру ги те Все ле ни е да леч...

Дър ве та та се за вър тя ха ви х ре но край тях. Уло ви ли се за кло- 
ни те си, те ос та вя ха инер ци я та да из х вър ли ко ре ни те им встра- 
ни. Из т ръ г на ти от твър да та пре г ръ д ка на зе мя та, из ли та ха сво- 
бо д ни, ома я ни от тан ца, кой то им да ва ше жи вот, за ка къ в то не
бя ха съ з да де ни. Те зи, ко и то бя ха вър ху ли с та, из бя га ха от не го.
Дру ги те, ко и то бя ха  вън, вля зо ха. И гра ни ца та ме ж ду све то ве те
се про пу ка... Ми гът се раз те г на ка то ве ч ност, об х ва на ла про па- 
ст та ме ж ду „да ви диш” и „да раз бе реш”. По с ле ча со в ни ци те от- 



но во за т ра ка ха ри т ми ч но. Слън це то про пъл зя на за пад, към ръ- 
ба на не бо с к ло на. Си ньо то в дъ но то на гор с кия свод ста на още
по-си ньо, по с ле за по ч на да по тъм ня ва... Ли с та та ба в но па да ха, и
все ки лист бе ог ле да ло, в ко е то се ог ле ж да ше све тът. Сто ти ци
све то ве, ед на к ви, ка пе ха, ка то ме те о ри тен дъжд от чер но то не бе.
Све тът се раз пи ля на сто ти ци къ со ве, ко и то, ка то ча с ти от мо- 
зай ка се опи т ва ха да го на ка рат да из г ле ж да цял.

Ели дър же ше ръ ка та на Ди ми тър със сле пи те си дла ни. Не ис- 
ка ше де нят да свър ш ва, не ис ка ше да си оти ват, не ис ка ше - да
се из т ръ г ва от къ с че то Все ле на, ко е то бе ус пя ла да про ме ни и да
на п ра ви свое. Не ис ка ше, но тря б ва ше. И тръ г на ха - с ри сун ка та
ме ж ду дър ве та та, ко и то ис ка ха да вля зат в нея, към жъл та та ко- 
ла, ко я то се бе скри ла сред строй ни те им ство ло ве.

…
... Ти ши на та ле п не ше ме ж ду сте ни те на кла с на та стая, об се би- 

ла про с т ран с т во то ме ж ду тях се впи ва ше във въз ду ха, уви с ва ше
ме ж ду моле ку ли те му, те же ше и го пра ве ше тру ден за вди ш ва- 
не.

Си лия вди г на очи те си от ли с тите на те т ра д ка та и без да по м- 
ръ д ва гла ва  се ог ле да - пър во край се бе си, по с ле, съ в сем ле ко из- 
ви вай ки врат, сти г на до по с ле д ния чин, до про зо ре ца, на кой то
се де ше учи тел ка та по ли те ра ту ра. В мо мен та съ в сем бе зо па с но
бе на ве де на към пло та, вър ху кой то ле же ше от во ре на кни га. Си- 
лия мно го ба в но пое въз дух, кой то ле п не ше и още по-ба в но го
из ди ша ме ж ду ле ко от во ре ни те си ус т ни. Усе ти, че й се за ви ва
свят. Вни ма тел но, по ч ти без да дви жи тя ло то си ус пя да пъ х не
ръ ка в джо ба на пре с тил ка та. Из с ти на ли те й пръ с ти без по г ре ш- 
но уло ви ха пи що ва. Сър це то й за ту па тол ко ва сил но, че тя не- 
вол но се ог ле да от но во, стра ху вай ки се ня кой да не го е чул. Ти- 
хо бе ше. И вси ч ки гле да ха на до лу. Ско ва на от на пре же ние, Си- 
си из ва ди ръ ка та си. За т во ри очи. Сто п ле на от усе ща не то за по- 
бе да, кръ в та ру к на по ця ло то й тя ло и се вля в пръ с ти те, ко и то
сти с ка ха тън ка та лен ти ч ка из пи са на хар тия, на ви та на сте г на то
ру ло. Тя на ве де очи, раз ви вни ма тел но на ча ло то на ру ло то и ме- 
ха ни ч но за по ч на да пре пи с ва ед на от три те те ми, ко и то пре ди- 
ш на та се д ми ца до б ро съ ве с т но бе раз ви ла, за да е по д го т ве на за



дне ш ния час по пи с ме ни уп ра ж не ния. Мра зе ше ли те ра ту ра та
по ч ти тол ко ва, кол ко то и ос та на ли те пре д ме ти, но уче ше ста ра- 
тел но, за да по лу ча ва до б ри оцен ки, ко и то ра д ва ха ро ди те ли те
й. Ня ма ше осо бе ни ам би ции, но зна е ше, че те ис кат да за вър ши
до б ро учи ли ще, а по с ле - уни вер си тет. Ня ма ше яс на пре д с та ва
за бъ де ще то си, ни то за то ва, ка к ва ис ка да ста не. Те х ни те пре д с- 
та ви бя ха още по-не я с ни. Май ка й, ко я то бе ше до ма ки ня, ис ка- 
ше дъ ще ря й да има про фе сия, за да бъ де по-мал ко за ви си ма;
ба ща й, кой то бе ше ра бо т ник в за вод ис ка ше дъщеря му да ста- 
не по не ин же нер, за да ра бо ти по-мал ко... Си си пре пи с ва ше и
бър зо из пъл ва ше стра ни ци те на те т ра д ка та. На дя ва ше се да по- 
лу чи от ли чен, за да ви ди ус ми в ка в умо ре ни те очи на май ка си.
Усе ти как ти ши на та ста ва още по-плъ т на. Кръ в та й спря да се
дви жи, не зна е ше за що сър це то й про дъл жи да бие - още по-сил- 
но. Сти с ка ше тъ ни ч ко то ру ло с те ма та в юм ру ка си. Не ис ка ше
да гле да - зна е ше, че учи тел ка та е зад гър ба й. По г ле дът й я бе
уда рил през вра та - ка то удар с бра д ва.

- Си лия, не оча к вах то ва от теб...- гла сът на Ива но ва бе ше тих,
но все ед но, в ста я та бе още по-ти хо - Сло жи ръ це те си на чи на!

Те жа ха по ве че от кол ко то ми с ле ше, че мо гат да те жат. Зе мя та -
при я тел, или враг, не зна е ше - ги дър же ше с не ви ди ми те си ръ- 
це по-здра во, от кол ко то ги бе дър жа ла ня ко га. Си си ви ж да ше
са мо ши ро ко от во ре ни те май чи ни очи и се стра ху ва ше да над- 
ни к не в тях.

- Си лия!
Ти ши на та про гър мя. Не от гла са на учи тел ка та. Ба в но па да ха

към зе мя та уче б ни ци те на Ели. Още по-ба в но те т ра д ка та, в ко я- 
то пи ше ше. Ка то бе ли пти ци ле тя ха ли с ти те, сгу ше ни ме ж ду ко- 
ри ци те й. Ка то кур шу ми за т ра ка ха цве т ни те флу ма с те ри, с ко и- 
то ги из пъ с т ря ше. Из бу х на ка то бом ба чан та та й, ко га то се уда- 
ри в твър ди те дъ с ки на по да. Си си из пу с на ли с т че то, на ви то на
ру ла. Зе мя та из пу с на ръ це те й. Оле к на ли и чи с ти, те по ле тя ха
към пло та на чи на. Ско ва ни те им пръ с ти се раз т во ри ха.

- До с та тъ ч но...- гла сът на Ива но ва за г лъ х на умо рен.- Си лия,
до вър ши ра бо та та си на пър вия чин... Да ни е ла, ос та ви те т ра д- 



ка та си на бю ро то ми и на пу с ни кла с на та стая... Щом ис каш да
ри су ваш, пра ви го дру га де...

Си си не раз б ра как се изправи. Съ з на ни е то й бе бя ло. Вси ч ко
в нея опу с тя. Ле ка бе - Зе мя та бе пу с на ла не са мо ръ це те й. Не
раз б ра как се д на. Твър да та се дал ка на чи на пое оме к на ло то й
тя ло. Зна е ше, че ни ко га ня ма да до пи ше съ чи не ни е то, но й бе
все ед но. Един с т ве но то, ко е то ис ка ше се га, бе ни ко га да не й се
на ло жи да на д ни к не в ши ро ко от во ре ни те май чи ни очи.

И Ели не раз б ра как се изправи. Ко ле не те й бя ха об ра ли си вия
прах на дъ с че ния под, но к ти те й бя ха по чер не ли от не го. Пръ с- 
ти те й сти с ка ха ня кол ко бе ли ли с та, из пъ с т ре ни с цве т ни то ч ки.

Цве тя, пре ли ва щи в ли ца и ли ца, раз цъ ф ва щи в цве тя; очи,
из га ря щи ка то слън ца и слън ца, гле да щи ка то очи.

Цве т ни те очи се за вър тя ха, за пул си ра ха, за си я ха. Ху к на ха по
не з най ни те си ор би ти, ка то зве з ди из х вър ля ха енер ги я та, ко я то
им да ва ше жи вот. Раз бя га ха се, из т ръ г на ха се от две те из ме ре- 
ния, в ко и то ги за т ва ря ше ли с та. И вприм чи ха очи те, до ко и то
се до ко с на ха.

- Ка к ви са те зи цве то ве... за що са те зи то ч ки? Кой те на у чи да
ри су ваш та ка? - гла сът на Ива но ва тру д но пре о до ля ва ше про с т- 
ран с т во то, из пъл не но от пу ка щи те се цве т ни то п ки.- Кра си ви
са...

Гла сът на Ели не мо жа да из ле зе от гър ло то й. Са мо с ус ми в ка
от вър на на въ п ро са. Тън ки те й бе ли пръ с ти се от во ри ха. Бе ли те
ли с ти, из лъ ч ва щи грей на ли слън ца ос та на ха в ръ це те на учи- 
тел ка та, а тън ко то ру ло па д на в ску та на при я тел ка та й... Вра та- 
та се за т ръ ш на зад гър ба й, от се че ните кло ни на то по ли те по бу- 
ле вар да при ю ти ха по г ле да й, за бу лен от съл зи. Ли с та та ка пе ха
по пра ш на та алея, не бе то, раз къ са но на къ со ве се про це ж да ше
през дър ве ни те рам ки на про зор ци те, раз д ран све тът се свли ча- 
ше на ка п ки пред очи те й. Щур ци те сви ре ха, не з най но от къ де,
през па у зи те на де ня.

...
Дни те ми на ва ха - все по-ба в но, все по-те ж ки. Зи ма та из го ни

есен та, ум ря ха вси ч ки жи ви кле т ки в жъл ти те ли с та. Го ра та ста- 
на чер но-бя ла. Гра дът ос ле пя. Ели тър се ше про лу ка в си во та та



на све та. И не на ми ра ше. Мо но ли тен и чужд, той сто е ше пред
нея, от но во не по з на ва ем, от но во не по да т лив. Бе ли те ли с ти ос та- 
ва ха бе ли, ду ми те бя га ха, без лун ни те но щи бя ха без съ ни ща.
Все по-да леч ос та ва ше бро дът, зад кой то бя ха хо ра та. Все по-
тру д но бе об щу ва не то с тях, все по-не въз мо жен до пи рът с жи во- 
та... И са мо лун ни те но щи с раз пи ле ни те си лъ чи, от ра зе ни от
син ка вия сняг я бу де ха и я ка ра ха да се чу в с т ва част от раз къ са- 
но то тя ло на све та. Пул си ра ща цве т на то ч ка от кар ти ни те, ко и- 
то бе на ри су ва ла през есен та.

Лу на та без жа ло с т но гре е ше в го ло то стъ к ло на про зо ре ца и
ка ра ше пре д ме ти те в ста я та да хвър лят чер ни сен ки зад се бе си.
Ог ле да ло то се опи т ва ше да уло ви тъм ни те им си лу е ти. Ели се
опи т ва ше да ви ди се бе си сред тях. Не мо же ше. Са мо ду ми те,
про бу де ни, се го не ха в ума й... „В си ви те ог ле да ла об ра за си не на- 
ми рам... кри с та лен прах по к ри ва ги... Дъ хът ми - ка то ура ган - из ми- 
ва ги... кри с тал ни сен ки, кри с та лен прах уви ва ги...” И ду ми те, не- 
по кор ни бя га ха, из мъ к ва ха се ти хо, от мъ к на ли ду ша та й и вси ч- 
ко, ко е то в нея бе ше скри то.

Са мо бол ка та ос та ва ше от дни те, ко и то един след друг се сме- 
ня ха и не ос та вя ха сле да от не що, ко е то би ги на п ра ви ло раз ли- 
ч ни. Са мо ду ми те, про бу де ни, оте к ва ха в ума й... „Не ис кам дни- 
те да се сме нят... един след друг от мъ к ват ми ли ца та... за ме не ни що
не ос та на... ог ле ж дам се в ог ле да ла та... кри с тал ни сен ки, син кав дим -
за що сто им за гър на ти в су хия ки лим от мър т ви есен ни ли с та?”

Оти ва ше си зи ма та, дни те про с ве т ля ва ха, зе мя та се про бу ж да- 
ше - за нов жи вот, по къл нал от спо ме на за Вче ра. Ду ми те, про- 
бу де ни, ше п тя ха... „ли с та та па дат в жъл та та го ра - и все ки лист е
с мо и те ли ца.” И Ели се про бу ж да ше - мо но ли тен и твърд, све тът
сто е ше на ед на кра ч ка от нея. „Ут ре” бе ста на ло „Вче ра”. За
„Днес” мя с то ня ма ше.

И жи во тът ху к на на пред. Уче б на та го ди на си оти ва ше - с мно- 
го въ п ро си и мал ко от го во ри. Уче ни ци те бя ха по ра с на ли, но не
тол ко ва, че да мо гат да ви дят бъдещето си, или да по и с кат да го
мо де ли рат. И съ в сем не до с та тъ ч но, за да мо гат да за щи тят то ва,
ко е то ми с ле ха, че е, или ко е то ис ка ха да бъ де ...

…



Го ля мо то ме ж ду ча сие бе ше в сре да та си. По лу п ра з на та кла с на
стая се бе пре вър на ла във фу т бол но иг ри ще с ед на вра та. От во- 
ре на към ко ри до ра, вра та та на ста я та бе ста на ла пре ди з ви ка- 
телство за те зи, ко и то ис ка ха да бъ дат при з на ти за най-до б ри
вра та ри. До пу с на ли те „гол” ри с ку ва ха да бъ дат уло ве ни от па- 
зе щи те ре да в учи ли ще то де жур ни учи те ли и уче ни ци. Смел ча- 
ци те бя ха мал ко и по лу ча ва ха въз тор же ни одо б ри тел ни ре во ве
и ръ ко п ля с ка ния от съ у че ни ци те си, ос та на ли по чи но ве те, при
все ки свой ус пех. Ели ски ци ра ше фу т бо ли с ти те без да ги из пу с- 
ка от по г лед, ка то дър же ше мо ли ва ту с ед на та, ту с дру га та си
ръ ка. Ско ро бе от к ри ла, че един и същ пре д мет, чо век или из ми- 
с ли ца, на ри су ван с ед на та или с дру га та ръ ка, са тол ко ва раз ли- 
ч ни, кол ко то на вяр но би ха били, ако са ри су ва ни от два ма ду- 
ши. Все още не бе ре ши ла кои ски ци са по-до б ри. Ед ни те бя ха
по-яс ни, по-чи с ти, кла си че с ки по д ре де ни с це ли ли нии и ра в ни
щри хи. Дру ги те бя ха ха ос от не ра в ни кон ту ри, кри во ли ци и
сен ки, зад ко и то пул си ра ше бя с но не з на ен жи вот.

- Ис каш ли да ти по ка жа не що? - гла сът на Стан чо, ка к то ви- 
на ги войн с т вен, я стре с на. Тя от ме с ти по г лед от иг ра е щи те на
по ди у ма пред чер на та дъ с ка и ви дя, че той я гле да ско ван от на- 
пре же ние и оча к ва не.

- Ка к во ще ми по ка жеш?
- Из не на да - той се озър на сму те но на о ко ло и ко га то се уве ри,

че ни кой не ги гле да про дъл жи - Дай си ръ ка та и си за т во ри
очи те. Ще ти го сло жа в ръ ка та.

Ели вди г на ра ме не и про те г на длан с при т во ре ни кле па чи. За- 
по ч ва ше да й ста ва ин те ре с но. Стан чо се ог ле да на о ко ло, обър- 
на гръб на кла с на та стая и бръ к на под пу ло ве ра си. Си си, ко я то
вси ч ко ви ж да ше и чу ва ше, на с т ръ х на.

- Я  се ма хай от тук, про с так та къв - гла сът й про с тър га, пре ли- 
ващ от не о в ла де ни емо ции - Ще те оба дя на дру гар ка та!

- Млъ к ни ма, Си лио, с те бе пък кой го во ри...- тро с на се Стан чо
и про дъл жи да ро ви из дре хи те си с ед на ръ ка, а с дру га та дър- 
же ше ръ ка та на Ели.

- Ели, дръ п ни си ръ ка та, дръ п ни я! - пи ще ше Си си и в съ що то
вре ме пре д в ку с ва ше на ча ло то на по ре д ния скан дал.



Ели не по м ръ д на, са мо още по-сил но сти с на очи - ис ка ше да
по лу чи из не на да та си. Зву ци те на о ко ло за по ч ва ха да й по д с ка з- 
ват, че мо же би не вси ч ко е на ред. Кла с на та стая мъл че ше и оча- 
к ва ше не що да се слу чи. Стан чо най-по с ле на ме ри то ва, ко е то
тър се ше и раз т во ри пръ с ти те й. Усе ти го - не ж но, то п ло, жи во,
то тръ п не ше в длан та й. Ели се ус ми х ва ше, а Стан чо про дъл жа- 
ва ше войн с т ве но да гле да край се бе си. Си си не мо же ше да по- 
вяр ва на очи те си, а и не са мо тя. Ти ши на та, сгъ с те на до то ч ка та,
до ко я то бе въз мо ж но, за по ч на да се про пу к ва - из г ле ж да, не
вси ч ко бе на ред. Оча к ва не то на по ре ден скан дал от с тъ пи мя с то
на из не на да та от не що, ко е то мо же би, още не се бе слу ч ва ло.

- Мо же ли да от во ря очи?
- Мо же. Ха ре с ва ли ти? - ли це то на Стан чо бе бя ло ка то сте на- 

та - По да ря вам ти го...
- Мно го е ху ба во...- ли це то на Ели бе ус ми в ка.
Тя из мъ к на ръ ка та си из под са ко то му. Вър ху длан та й бе ше

стъ пи ло жъл то пу х ка во пи лен це с ро зо ви тън ки кра че та и про з- 
ра ч на чо в чи ца. То се ог ле да пре д па з ли во на о ко ло и ко га то не
за бе ля за ни ка к ва не по с ре д с т ве на опа с ност се от ръ с ка и на е жи.
Ме ка та му пе ру ши на щръ к на във вси ч ки по со ки. Раз пе ри крил- 
ца - ка то за по лет. По с ле при к ле к на и... Ели усе ти вър ху длан та
си не що то п ло и вла ж но, но про дъл жи да се ус ми х ва, за що то по- 
да ръ кът бе ше по-ху бав, от кол ко то би мо г ла да же лае. Си си се де- 
ше сгу ше на на съ се д на та мя с то на чи на до Ели и все още не вяр- 
ва ше на очи те си.

- Мо же ли да го пи п на? - пла хо по пи та тя и ви дя от го во ра в ус- 
ми в ка та на при я тел ка та си.

...
Кло ни те, раз пу ка ни, не ж но зе ле не е ха. Не бе то се про ви ра ше

през тях, си не е ше под сво да на дър ве та та. Чи с та ч ки те съ би ра ха
на ку п чи ни по лу и з г ни ли есен ни ли с та. Ко ли те шум но пъ ту ва ха
по бу ле вар да, за к лю чил ме ж ду пла т на та си ста ра та алея. Мо ми- 
че та та ба в но кра че ха по нея. Ели то п ле ше в ше пи те си но во ро- 
де но то пи лен це и слу ша ше раз па ле ния ше пот на Ане лия.

- Чу де с на идея, чу де с на... при я тел с т во до гроб и все ки ден по- 
д ви зи и при к лю че ния. То ч но ка то че ти ри ма та му с ке та ри...- си- 



ни те очи на Не ли го ря ха, тя пое въз дух и про дъл жи - Ре не та ще
бъ де Ара мис, то ч но та ка ва е, хи т ра и по тай на... за Си лия ос та ва
ро ля та на ве ли ка на... на и с ти на, не при ли ча мно го на По р тос по
ръст, но за то ва пък е не въз дър жа на и оби ча да се хва ли то ч но
ка то не го... Как ми с лиш, да ли ще се оби дят?

- Ед ва ли... щом не са че ли кни га та...- Ели про дъл жа ва ше да
ма ч ка пи лен це то и да ми с ли. Иде я та й май не бе ше чак тол ко ва
до б ра - Ти... на и с ти на ли ми с лиш та ка за тях? - тя бе ше спря ла
по средата на крачката си и тър се ше от го вор в зла т ни те ис к ри- 
ци, из пъ с т ри ли ко те ш ки те ири си на Не ли.

- Раз би ра се. Не си ли за бе ля за ла, че са та ки ва? - хла д ни и кра- 
си ви, очи те на но ва та й при я тел ка бле с тя ха съ в сем бли зо до не- 
й ни те и бя ха съ в сем ка те го ри ч ни в пре цен ка та, ко я то пра ве ха и
в пра во то си да я спо де лят.- Не зная са мо как ще си раз пре де лим
Атос и Д’Ар та нян... и в два ма та ха ре с вам мно го ка че с т ва, а все- 
ки има и та ки ва, ко и то не ха ре с вам... Ко го из би раш?

- Не зная...- ка за Ели, а пи лен це то по ч ти се за ду ша ва ше в ръ- 
це те й.- Пи там се да ли мо жем да иг ра ем на иг ра, ко я то те не зна- 
ят... Ако ис каш, вся ка от нас мо же да иг рае и два ма та...

Раз би ра се, иде я та ти е чу де с на - очи те на Ане лия бле с тя ха ка- 
то на

ко т ка в мра ка - глу па во ще бъ де да се ска ра ме за ра ди Атос и
Д’Ар та нян, ко га то след се дем го ди ни най-по с ле се на ме ри х ме...
А те... да иг ра ят ако ис кат. Ако ис кат, кни га та да про че тат... Кой
го е гри жа? Не ис каш да се ка ра ме за ра ди тях, на ли? При я тел с т- 
во до гроб, то ва е...

 
 

 



СЕ Д МА ГЛА ВА

Бур но, ля то то по д го ни про лет та. Об ру ли не ж ни те ли с тен ца
на на цъ ф те ли те дър ве та, из су ши зе мя та, на пу ка пръ ст та, на же- 
жи ас фал та по гра д с ки те ули ци и зе ле ни те жи та по по ле то, на д- 
ни к на до ри зад сте ни те на ста ро то учи ли ще и  сто п ли хла д ни те
му ко ри до ри, про гон вай ки мра ка от тях. Звъ не цът про д ра но
дрън че ше, из мер вай ки не от ми на ли те, а ос та ва щи те ча со ве. Ели
с при ви ч но дви же ние се из мъ к на от хва т ка та на чи на, кой то ве- 
че се д ма го ди на я ду ше ше в тя с но то про с т ран с т во ме ж ду дъ с ки- 
те на се дал ка та и пло та си. Не тър пе ли во из бу та те зи, ко и то пре- 
пре ч ва ха про хо да към из хо да на кла с на та стая и по ч ти из ле тя
на вън. Пре гър на ла те ж ка та си чан та, Ане лия ве че я ча ка ше
пред вра та та, а в очи те й све те ха све т лин ки, ко и то Ели ве че по з- 
на ва ше и зна е ше, че оз на ча ват из не на да.

- Най-по с ле из ле зе, ми с лех, че пак ще си по с ле д на... Хай де да
вър вим...- Не ли го во ре ше за дъ ха но и бър зо, но по ч ти ше п не ше,
та ка, ка то че ли спо де ля тай на.

- Къ де? - по пи та Ели, по ч ти за б ра ви ла пър во на чал но то си ра- 
зо ча ро ва ние от то ва, че но ва та й при я тел ка не бе оце ни ла уси- 
ли я та й да из ле зе бър зо от ко ше ра, в кой то се пре в ръ ща ше кла с- 
на та стая след по с ле д ния за де ня звъ нец.

- По с ле ще ти обя с ня вам, се га да из че з ва ме, ако изо б що ус пе- 
ем да се из мъ к нем от оне зи до са д ни ци.

Блъ с ка ни от в ся къ де, здра во хва на ти за ръ ка, две те мо ми че та
се ос та ви ха на те че ни е то да ги от не се към из хо да. Ане лия плу ва- 
ше в тъл па та, на пе та и бя ла, ка то во д на ли лия, по не се на от въл- 
ни те на раз пе нен по ток. Ели се за дъ х ва ше и да ве ше, уви с на ла за
бле до то й стъ бъл це. Уни ла и сма ч ка на, ка то из п лю та от тър бу ха
на стра нен звяр, когато най-по с ле из ля зоха на све т ло, тя раз тър- 
си ко си и пое Слън це то с ко жа та, с очи те и с дро бо ве те си.

- Бе ше ужа с но - ед ва ус пя да про ше п не, ко га то Ане лия, ус ми х- 
на та и све жа, от но во я за дър па...



- Бе ше чу де с но! Из мъ к на х ме се! Ус пя х ме! - ши ро ко и бя ло, ли- 
це то й при ли ча ше на грей на ла лу на, а очи те й, зе ле ни ка во-син- 
ка ви, свете ха ка то си ни слън ца. - Оти ва ме в цен тъ ра! Май ка взе
за п ла та  вче ра и ми да де па ри...

- Па ри ли? - ду ми те се из п лъ з на ха пре ди да ус пее да ги спре.
Ис ка ше й се да не бе за да ва ла то зи въ п рос, кой то до ри в со б с т ве- 
ни те й уши зву че ше не ле по.

- Ами-и-и... па ри. За за ку с ка, за ки но, за кни ги... и за мно го
дру ги не ща...- Ане лия из г ле ж да ше стъ пи са на, но го не на от съ к- 
ро ве ни те си идеи и пре д с та ви за сле д ва щи те ня кол ко ча са, бър- 
зо тро п на с крак и про го ни не пре д ви де ни те ми с ли, ко и то за миг
бя ха на х лу ли в ума й и бя ха на б ра з ди ли гла д ка та по вър х ност на
съзнанието й.

Ус по ко е на, че не по лу чи но ви уко ри, Ели се ус ми х на:
- Е, да... но аз за ку с вам вкъ щи, а на ки но хо дя с Ана и Дим ка- 

та... ис кам да ка жа, с ма ма и та т ко - тя от но во за мъл ча, за що то
то ва, ко е то ка за, пак й се сто ри, че зву чи не ле по.

И Ане лия за мъл ча, за що то не мо жа да си пре д с та ви, как оти ва
на ки но с май ка си и с ба ща си.

Ля то то, про го ни ло про лет та, ка ра ше слън це то да све ти по-
дъл го и да то п ли по ве че. Зе ле ни те ли с та на дър ве та та по г лъ ща- 
ха лъ чи те му и го ле ме е ха, ал ч но се опи т ва ха да ги из пи ят вси ч- 
ки те и ни щи ч ко да не до пу с нат да па д не вър ху зем на та по вър х- 
ност. Не ус пя ва ха. Пре гър на ли те ж ки те си чан ти, мо ми че та та
вър вя ха по але я та под тях и ко си те им, пше ни че на и абаносова,
си иг ра е ха с оце ле ли те от б ля съ ци.

- Ха ре са ли ти “Па ри ж ка та Све та Бо го ро ди ца”?
- Да. Мно го. Тол ко ва мно го, че не мо жах да я про че та до к рай,

на ве д нъж...
- Та ка ли? Ко га то ми ха ре с ва ед на кни га, про с то я по г лъ щам.

Ис кам да ви дя как ще свър ши, ка к во ще ста не с ге ро и те... не мо- 
га да я ос та вя...- Ане лия вър ве ше ба в но, без да ви ж да све та око ло
се бе си. В си ньо-зла т но то пе т но на не бе то, про мъ к на ло се през
про д ра ни те кло ни над гла ва та й, тя ви ж да ше как ге ро и те от
кни га та, ко я то че те ше, се опи т ват да се дви жат, да го во рят, да
жи ве ят. С ед на част от се бе си ис ка ше по-бър зо да се вър не в къ- 



щи, да раз ли с ти стра ни ци те и да раз бе ре ка к во ще се слу чи с
тях. Но с ос та на ла та част от се бе си ис ка ше да жи вее, да го во ри,
да се дви жи, тя, се га и тук, с Ели, под кри ви те кло ни на ста ри те
дър ве та, оце ле ли след се ч та при стро е жа на но вия бу ле вард.

- Но та ка ти ги уби ваш... с по с ле д на та стра ни ца... Ис кам да ка- 
жа, ко га то за т во риш кни га та, ти за т ва ряш един свят, за ви на ги го
ос та вяш там, ме ж ду ко ри ци те, и той ве че не мо же да се про ме- 
ни... Ко га то мно го ха ре с вам ед на кни га, аз я за т ва рям пре ди то- 
ва. И се опи т вам да я из ми с ля... да на п ра вя ге ро и те та ки ва, ка к- 
ви то бих ис ка ла да бъ дат, да ги на ка рам да на п ра вят то ва, ко е то
ми се стру ва, че е пра вил но... са мо ни ко га не мо га да на ка рам
ня ко го да ум ре... до ри, ко га то ми се стру ва, че та ка ще бъ де най-
до б ре...- Ели вър ве ше и не ви ж да ше све та око ло се бе си. И се бе
си не ви ж да ше. Бе са мо очи, ко и то гле дат “от въд”. Раз х вър ля ни
и ха о ти ч ни, ми с ли те й се ра ж да ха са ми в про с т ран с т во то, раз цъ- 
ф ва ха, из ри г ва ха, из га ря ха, раз па д на ти на прах се раз пи ля ва ха
сво бо д ни, а по с ле плъ т но се кон цен т ри ра ха око ло об ра зи те, ко- 
и то из г ра ж да ше и ко и то се опи т ва ше да вну ши.

- И ни ко га не про чи таш края? - гла сът на Ане лия раз п ръ с на
ата ка та на чу ж ди те об ра зи, ко и то по ч ти бя ха на х лу ли в ума й.

- Раз би ра се, че го про чи там, но по с ле, ко га то ве че имам свой
край... ко га то ге ро и те са ми са по же ла ли, умо ре ни, да за с пят.

Ане лия бе ше спря ла в сре да та на але я та и Ели се блъ с на в нея.
Очи те им се сре щ на ха и в ми га в кой то то ва се слу чи, през тях
из те че вси ч ко, ко е то не ми с ле ха, че ще си ка жат ня ко га...

- Ви на ги съм ис ка ла да бъ да ка то теб...
- И аз...
- Още в пър вия миг, ко га то те ви дях, през пър вия уче бен ден, ко га- 

то бя х ме в пър ви клас...
- И аз...
- Ис ках да имам пре с тил ка ка то тво я та... та ка ва, ко я то не се ма ч- 

ка...
- Ис ках да имам кор де ли ка то тво и те... бе ли и твър ди...
- Ис ках да имам ко са ка то тво я та, с цвят на зря ла пше ни ца...
- А аз, ка то тво я та... чер на и къ д ра ва, ка то об лак през бу ря...
- Ис ках да мо га да че та ка то теб - гла д ко и яс но...



- А аз - да смя там ка то теб - бър зо и то ч но...
- Ха ре с вах из ре че ни я та, ко и то съ чи ня ва ше...”Но щ та спу с на чер ни- 

те си во а ли над гра да...”
- Оби чах, ко га то го во ре ше за чер ни те во а ли на мъ г ля ви ни те, ко и то

ни пре чат да ви дим вси ч ки зве з ди...
- Ха ре с вам очи те ти и на чи на, по кой то гле даш хо ра та...
- А аз - на чи на по кой то ми с лиш...
- Не, на чи на по кой то от с то я ваш то ва, ко е то вър шиш...
- Не, на чи на по кой то си ста на ла то ва, ко е то си...
- Не...
- Не...
Раз с мя ха се. Не зна е ха ка к во се слу чи, но зна е ха, че не що ста- 

на и то ня ма да се про ме ни. А ще ги про ме ни ли?
...
Му зи ка та из пъл ва ше вси ч ки ъг ли и ръ бо ве на ста я та, блъ с ка- 

ше се във вся ка ча с ти ца от по вър х но ст та на сте ни те й и ви б ри- 
ра ше, на г не тя вай ки въз ду ха в нея. Ели бе за т во ри ла очи те си и
бе ос та ви ла тя ло то си в цве т ни те пръ с ти на ме ло ди я та. С по вър- 
х но ст та на ко жа та си усе ща ше при съ с т ви е то на Бо я на, ко я то се
вър те ше ня къ де на о ко ло, раз къ са на и на д ро бе на от ри т ми ч на та
стрел ба на ба ра ба ни те.

- Да вай, Ели, то ч но та ка, се га гла ва та... на пред, на зад, на пред,
на зад... Не-е-е... Не. Не мър дай ра ме не те, гле дай!

Ели гле да ше и зна е ше, че не мо же да го на п ра ви. Гла ва та на
Бо я на, с ма то ва ко жа, тъм ни очи и дъл ги чер ни къ д ри ци, по ч ти
съ ща та, ка то со б с т ве на та й гла ва, тан цу ва ше съ в сем са ма. На- 
пред-на зад, на пред, на зад, тя пла в но се дви же ше в ра в ни на, ус- 
по ре д на на ра в ни на та на по да, ра ме не те се вър тя ха око ло ос та
на гръ б на ка, ръ це те от с ка ча ха ря з ко встра ни, а по с ле, ка то от- 
кър ше ни кри ле се уд ря ха умо ре но в та за, вър хо ве те на обу в ки те
чер та е ха стран ни фи гу ри по ки ли ма и вси ч ки те зи от дел ни и
ха о ти ч ни дви же ния, съ б ра ни за е д но, бя ха но вия танц, кой то съ- 
з да ва ше ма ги че с ко про с т ран с т во око ло бра то в че д ка й.

- Хай де, Ели, хай де, опи тай... не е тру д но... са мо гла ва та...
- Не мо га, Бо, ста ва на го ре-на до лу, а не на пред-на зад...



- Е, ни що, и та ка е до б ре... Го то ва си за ди с ко те ка... Ня ма да се
от ка жеш в по с ле д ния мо мент, на ли? - тъм ни те очи на мо ми че то
гле да ха за га дъ ч но и се ус ми х ва ха.

Ели съ що се ус ми х ва ше. Бе се д на ла в ле г ло то си с кръ с то са ни
в по за „ло тос” кра ка и се опи т ва ше да дви жи гла ва та си ка то Бо- 
я на. Не зна е ше да ли ще оти де на ди с ко те ка - ни ко га не бе ше хо- 
ди ла и не бе си гур на, че то ва е мя с то, ко е то би й ха ре са ло. Му зи- 
ка та про дъл жа ва ше да се из си п ва вър ху тях от мал кия ка се то- 
фон на Бо и да из пъл ва те ла та им с ри тъм. Не чу ха от ва ря не то
на вра та та. Раз б ра ха, че Ана се е вър на ла, ед ва ко га то вле зе в
ста я та с ле ка тан цо ва стъ п ка. По с ре щ на ха я със си я е щи ли ца.

- До бър ве чер мо ми че та, схру с ка х те ли ма те ма ти ка та?
- О, да - бе з г ри ж но от вър на Бо я на - Ели ре ши вси ч ки за да чи

от уче б ни ка след уро ка,  да же и от сбор ни ка, на пи сах си до ма- 
ш но то... и... ами се га аз я уча. Ку пи ла съм два би ле та за ди с ко те- 
ка. Ще я пу с неш с мен, на ли? Ча ка х ме те да се вър неш, за да из- 
ле зем...

Очи те на Ели бя ха ста на ли ог ром ни. Пъл ни с тъ га и не с по де- 
ле на ви на, гле да ха към по да.

- Съ жа ля вам ма мо, стра ху вам се, че не мо жах да обя с ня на Бо
уро ка та ка, че да го раз бе ре... - гла сът, й пре кър шен, за м ря.

- Хай де сти га, Ели, на ли имам до ма ш но то и вси ч ки те за да чи
ре ше ни... ня ма да ста вам ма те ма ти ч ка ка то теб... Вър ви да се об- 
ли чаш! Ле льо Ани, ще я пу с неш, на ли? - га льо в но и не ж но, тя
уло ви Ана през ра ме не те, бър зо я це лу на по бу за та и я ув ле че
със се бе си в сло ж ни те стъ п ки и дви же ния, ко и то пра ве ше.

- Раз би ра се Бо, чу де с но е, че ще се за ба в ля ва те... са мо не за къ- 
с ня вай те мно го - гла сът на Ана про з ву ча мал ко по-ос т ро, от кол- 
ко то би ис ка ла, но ус ми в ка та в очи те й го сме к чи - Ос вен ако не
ис ка те да ви из п ра тя Дим ка та за по с ре щач... Всъ щ ност, ако ис- 
каш да го пи таш не що по ма те ма ти ка... Го с по ди, как го пра виш
то ва с гла ва та?

Ко га то Ели се вър на след ня кол ко ми ну ти об ле че на, за ва ри
май ка си и Бо да по к ла щат гла ви по един и съ щи на чин и да се
но сят в ри тъ ма на пе сен та.

...



Зве з ди те, ед ри и лъ с ка ви, ка то скъ по цен ни ка мъ ни, ле жа ха
раз х вър ля ни вър ху раз д ра на та по к ри в ка на не бе то. Тъ ма та на
ран на та ля т но-про ле т на ве чер по щи п ва ше с ве дър хлад. Ели ба- 
в но вър ве ше са ма по про д ра на та пъ т на на с тил ка. Тя ло то й още
тан цу ва ше. Не в ро ни те й ви б ри ра ха в ри тъ ма на но ва та пе сен,
ко я то цял сле до бед бе зву ча ла край нея. Се га зву че ше въ т ре в
нея. На о ко ло бе ти хо. И тъм но. И въ т ре в нея бе ше тъм но. Са мо
зве з ди те, ед ри и лъ с ка ви, све те ха, раз х вър ля ни по не бе то. И очи- 
те на Бо све те ха - въ т ре в нея све те ха. Го ле ми и тъм ни, пъл ни с
бол ка и огор че ние, све те ха и я пре с ле д ва ха. Зна е ше, че ще я
пре с ле д ват - та зи нощ и  ви на ги... Не мо жа да вле зе... Раз дър па на
тъл па от не по з на ти и чу ж ди ли ца я пре с ре щ на на вхо да. Пра з ни
ли ца с пра з ни очи. Пра з ни те ла с пра з ни ду ши - по к ла ща ха се в
ри тъ ма на пе сен та, ко я то цял сле до бед бе зву ча ла в тя с на та й
стая. Две те с Бо ба в но по тъ ва ха сред дру ги те. Ста пя ха се, сто пи- 
ха се. Ли це то на Бо се про ме ня ше, про ме ни се - ста на не по з на то
и чу ж до, ка то ли ца та на дру ги те. Ели по тър си по г ле да й и ви дя,
как ме ж ду две пре ми г ва ния с кле па чи, на те жа ли от грим, ду ша- 
та й из бя га, скри се зад ко ро на та на бли з ко то дър во, а по с ле от п- 
ра ши - кой знае къ де... Пра з но, тя ло то на Бо се сля с те ла та на
дру ги те, из че з на в ри тъ ма на пе сен та, ко я то... Ели се спъ на и па- 
д на. Све тът ба в но за ка па вър ху гла ва та й. Къ де бе ше гла ва та й?
Не я ли из гу би там, сред Дру ги те? Не я ли изя до ха пре жи вя щи- 
те им че лю с ти? Не я ли схру с ка ха, днес? Ели не усе ща ше бол ка- 
та в ко лен ни те ста ви, ни то в раз къ са на та плът. Кръ в та се сти ча- 
ше ме ж ду бе ли те й пръ с ти, с ко и то се опи т ва ше да я из бър ше и
ка пе ше... Об ли ва ше сър це то й, ко е то бо ле з не но се сви ва ше при
все ки удар, при все ки спо мен за очи те, с ко и то я по г ле д на Бо,
ко га то пу с на ръ ка та й и ба в но тръ г на към пе ри фе ри я та на тъл- 
па та, ко я то об са ж да ше вра та та на Мла де ж кия дом. Ду ша та,
скри та в кло ни те на бли з ко то дър во се бе вър на ла за миг и тъ ж- 
но я из п ра ща ше... Ку цу кай ки, Ели се връ ща ше у до ма.

...
Въз ди ш ка, из т ръ г на та от трий сет и шест гърла от вя ти ши на та

и стра ха, ко и то ско ва ва ха кла с на та стая. Трий сет и шест бе ли те- 
т ра д ки ле жа ха вър ху зе ле на та по вър х ност на чи но ве те, за к лю- 



чи ли ме ж ду стра ни ци те си за да чи те от по с ле д но то кла с но за го- 
ди на та, ко я то си оти ва ше, и ко я то ще ше да раз де ли за дъл го или
за ви на ги го ля ма част от уче ни ци те, ко и то, ве че се дем го ди ни
ра с тя ха и уче ха за е д но. Го ди на за раз дя ла и край. И го ди на за
но во на ча ло. Зву кът на звъ не ца от к лю чи дви же ни е то на ока ме- 
не ли те те ла. Ос во бо де на, енер ги я та им кло ко че ше - об ли ва ше,
об ми ва ше, от на ся ше про с т ран с т во то край тях.

Ста я та опу с тя. Опу с те ли, ко ри до ри те тъ не ха в са мо та. Ели ба- 
в но вла че ше кра ка по лъ с ка ва та им мо зай ка и ме ха ни ч но пре с- 
ка ча ше пу к на ти ни те, ко и то ка то па я жи на я по к ри ва ха. Стре с на- 
та от не о ча к ва но при съ с т вие, тя на с тъ пи ед на от тях.

- Бла го да ря ти за кла с но то, Ели... Без теб ня ма ше да имам ше с- 
ти ца - Си си си т не ше до нея, по ч ти уви с на ла на ръ ка та й, а в то- 
п ли те й ка фя ви очи гре е ше не ж на ус ми в ка.

- Ви на ги съм го пра ви ла, Си си... щом мо га, за що да не ти ре ша
за да чи те?

- Ви на ги до се га си ми би ла при я тел ка - гла сът на Си си се за да- 
ви - ми с лех, че ми по д с ка з ваш, за що то сме при я тел ки...- Си си
спря, за да пре г лъ т не гра па ва та то п ка, ко я то се опи т ва ше да из- 
бя га от гър ло то й. Да ли то ва бе ду ша та й?

И Ели спря. Ба в но на ве де очи - на до лу, на до лу, към очи те на
Си лия. Не ис ка ше да по г ле д не в тях, не ис ка ше - да на д ни к не
зад све де ни те й кле па чи... за що то зна е ше ка к во ще ви ди - бол ка
и огор че ние... ка то в очи те на Бо. Не зна е ше ка к во да ка же.

- Бих го на п ра ви ла за все ки, но ти...- ду ми те са ми из ли за ха от
ус т ни те й, чу ж ди и гор чи ви, тя слу ша ше ка к во го во ри и не зна е- 
ше ка к во ще ка же - Ти си ми при я тел ка...

Ли це то на Си си грей на ка то ог ле да ло, ог ря но със све т ли на.
Ду ми те се ле е ха - по рой от све т ли на, кой то от на ся ше чу ж да та
бол ка. Ели ве че не чу ва ше ка к во го во ри, за що то ве че зна е ше ка- 
к во тря б ва да ка же. Чу ж ди и сла д ки, ду ми те се ле е ха от ус т ни те
й и ле ку ва ха.

- На и с ти на ли? На и с ти на ли? - очи те на Си си ли ку ва ха - Зна- 
чи аз съм тво я та при я тел ка, не тя? Зна ех си, зна ех си... още на
кла с но то, ко га то ми по д с ка за... Тол ко ва се ра д вам... ами, ща с т ли- 
ва съм... Зна еш ли, ре ших да си по дам до ку мен ти те за е д но с теб.



Та ка ще бъ дем ед на до дру га на при ем ния из пит. Щом ти го из- 
ка раш, ще го из ка рам и аз, на ли? И ще учим за е д но, до края, до
еди най сти клас! Пре д с та вяш ли си? Ели?!

Ели се стре с на. Чу ва ше, но не раз би ра ше.
- Си си, зна еш ли къ де ще си по дам до ку мен ти те?
За миг Си лия за мъл ча, по с ле вди г на ра ме не и се ус ми х на лъ- 

че зар но:
- Има ли зна че ние?
- За мен има... за що то аз не знам...
По д ра ни ло то ля то по д па ли гла ви те им, из го ри кра ка та им,

по д го ни вя тъ ра, кой то из су ши очи те им и ги на ка ра да се скри- 
ят в до мо ве те си, за да по тър сят хлад под тъм ни те им по к ри ви.

...
Здра чът бър зо се сгъ с тя ва ше. Ели ба в но вър ве ше към до ма си.

Не ис ка ше да се при би ра. Не ис ка ше да бъ де пак са ма, ме ж ду
ше ст те сте ни на ста я та си. Не ис ка ше да бъ де и сред Дру ги.
Шум но и плъ т но, хо ра та я об г ръ ща ха от в ред. Бя ла ка то ли лия,
ня къ де край нея, Ане лия плу ва ше гор до сред бур ни те им въл- 
ни.

- Още ли ми с лиш за фил ма, Ели? Хай де, сти га, не бе ше чак
тол ко ва ху бав...- ка к то ви на ги ка те го ри чен и не тър пящ въз ра же- 
ния, гла сът на Не ли до ле тя ка то от дру га Все ле на.- Про че те ли
со не ти те на Ше к с пир? Пре к ра с ни са... бих ис ка ла ня ко га да ги
че та в ори ги нал...

Ели вър ве ше сред Дру ги те, ко и то от в ред я при ти с ка ха и бе ше
са ма. За т во ри очи, за да из го ни он зи кра тък епи зод от фил ма,
кой то за по ч ва ше да се пре в ръ ща в на т ра пли во ви де ние. За ле п- 
нал бе за кле па чи те й от въ т ре - упо рит и без ми ло с тен. Па ра ли- 
зи ра на, ге ро и ня та на Си мон Се ньо ре по ся га към пи с то лет. По с- 
ле е мър т ва. Па ра ли зи ра на Би ля на уми ра ше... Би ля на - с ко си те,
с очи те, с из лъ ч ва не ка то Си мон Се ньо ре...

- Ели?
- Че ла съм ги. Пре д по чи там да че та дра ми те му.
- Та ка ли? Пи е си не се че тат. На ли за то ва има те а т ри - от се че

Ане лия и про дъл жи - Чуй, чуй как го е ка зал, пре ди пе т с то тин
го ди ни... Как ли зву чи на ан г лий с ки? Впро чем, ре ши ла съм да



уча в ан г лий с ка та гим на зия. А ти? О, не! - из пи с ка тя, ко га то ня- 
кой я на с тъ пи, но по с ле вдъ х но ве но про дъл жи - чуй, чуй то ва...
„За те бе, дру же, ми е жал”... Всъ щ ност, то ва не тря б ва да го ка жа
на теб, Ели, а на он зи про с так, кой то не си гле да в кра ка та, но
той ня ма да ме раз бе ре... Е?

- Аз ис кам да уча френ с ки. Ви йон ги е ка зал те зи не ща в
„Мал ко то за ве ща ние” сто ти на го ди ни по-ра но... но си гур но ще
уча ма те ма ти ка... А що се от на ся до те а т ри те и че те не то на пи е- 
си, пре д по чи там да ви ж дам то ва, ко е то си ми с ля, че е ви ж дал ав- 
то рът, ко га то е пи сал пиесата, а не то ва, ко е то ре жи сьо рът си
ми с ли, че е ви дял, до ка то я е чел...

- Как, как го ка за? Мно го ин те ре с на гле д на то ч ка, тря б ва да
по ми с ля... Но в та къв слу чай, ка къв е сми съ лът да се хо ди на те а- 
тър, или на ки но, или...

Здра чът бър зо се сгъ с тя ва ше. Тъл пи те тъ п че ха гла в на та ули- 
ца, сля по се дви же ха в две те по со ки и не о хо т но оби ка ля ха мал- 
ко то ос т ро в че не по д ви ж ност, ко е то две те мо ми че та с вко па ни в
ас фал та но зе пра ве ха с те ла та си.

- Ня ма зна че ние - пре кър шен, гла сът на Ане лия уве х на ка то
ли це то й, пре кър ше на бя ла ли лия - За що ма те ма ти ка?

- Има ли зна че ние? - уга с нал, гла сът на Ели ид ва ше от дру гия
край на Все ле на та.

Здра чът се сгъ с тя ва ше. Дру ги те се тру па ха край тях и от ми на- 
ва ха. Не що се слу ч ва ше. Не що, ко е то ги про ме ня ше и си оти ва- 
ше...

- За що пак се раз ми на х ме? - в гър ло то на Ане лия кло ко че ше
бол ка, ко я то ис ка ше, но не мо же ше да из ле зе на вън.

- Мно го къ с но се сре щ на х ме... Сре щ на х ме ли се? - па ни ка про- 
ла зи в гла са на Ели. Си мон Се ньо ре се ус ми х на с ус ми в ка та на
Би ля на.

- За що? - зе ле ни, очи те на Не ли све те ха в мра ка.
- За що то бя х ме най-до б ри те... про ти во по с та ви ха ни. На ка ра ха

ни да се мра зим - Би ля на го во ре ше с ус т ни те на Ели, гла сът й
сви с те ше от гняв, очи те й гле да ха с по г ле да от он зи ка дър, за ле- 
п нал за кле па чи те.

- За що? Аз те ха ре с вах... още пър вия ден, ко га то те ви дях...



- И аз...
Раз с мя ха се.
Ос т ро в че сред Дру ги те...
 
 

 



ОС МА ГЛА ВА

Ели спе ше и не ис ка ше да се съ бу ди. Твър де умо ре на бе ше -
да се бу ди. Ли с та та па да ха и я за т ру п ва ха... Бя лата го ра с жъл- 
тите ли с та... жъл ти, ка то слън це то, но без слън це... И ти ши на, в
ко я то се чу ва са мо как ли с та та па дат на зе мя та и за с пи ват... По- 
чи ват си - от бу ри те, от слън це то и от дъ ж да. И от за дъл же ни е то
да слу жат - на дър во то, на въз ду ха и на пла не та та... на вси ч ко
жи во на пла не та та, ко е то яде и ди ша и се раз м но жа ва... Да спи -
по ло жи ла гла ва вър ху ли с та та, за ви та от ли с та, за т ру па на...

Чу ва ше ги - как ис кат да я бу дят, да я съ бу дят... да я из х вър лят
- от пре г ръ д ка та на ли с та та и да я за п ра тят в све та - от но во да
слу жи... Не ис ка ше ве че... не мо же ше ве че... Ли с та та по чи ва ха
умо ре ни в зе мя та. И тя ис ка ше да бъ де при тях... Про па д на...

Мра кът я по г лъ ща ше с ше ме т на ско рост. Всму к ва ше я - на въ т- 
ре, на до лу... Про па да ше... Не ве до ми си ли по д дър жа ха тя ло то й -
да не се раз па д не и ра зу мът й - да ос та не цял... Мра кът се раз къ- 
са и бле с на ха слън ца... Ми ли ар ди, би ли о ни... и тя ис ка ше да
сти г не до вся ко от тях... Раз п ръ с на се. Умът й ги по гъл на - и бя ха
в нея... ка то па да щи ли с та... Уга с на ха слън ца та - мрак... и про па- 
да не...

Чу ва ше ги - как ис кат да я бу дят. Ис ка ше да се съ бу ди и не мо- 
же ше... мо же ше са мо да спи - под ли с та та... Или не спе ше? Чу ва- 
ше... ду ми и дви же ния... усе ща ше - дви же ния и до ко с ва ния... и
ви ж да ше - вси ч ко, ко е то ста ва ше око ло нея... Са мо не мо же ше да
от во ри очи те си...

Жъл ти те ли с та па да ха и я за т ру п ва ха. Не ис ка ше да ми с ли ве- 
че... Да си по чи ва - ка то ли с та та през есен та... за т ру па на в бя ла та
го ра...

Някъде далеч пищеше сирена на линейка.
...
Ели ба в но вър ве ше - ти ши на та в ко ри до ра по г лъ ща ше стъ п- 

ки те й. Взи ра ше се в пу к на ти ни те на мо зай ка та - ка то раз пи ле- 
ни те пъ те ки на ми съл та й бя ха. Вни ма ва ше да не ги на с тъ пи -



ако ги на с тъ пи - ще я за бо ли. На ти с на бра ва та на вра та та и вле- 
зе в кла с на та стая. Ба в но се за в ле че до чи на си, из ва ди от чан та- 
та си ли с ти, че т ки и бои. Очи те й ба в но об хо ди ха по ди у ма пред
чер на та дъ с ка. На ста ти ва, пред жъл та дра пе рия, бе сло же на са- 
к сия с фи ло ден д рон. Из ва де но от оби чай но то си мя с то, цве те то
уп ла ше но тър се ше Слън це то. Взе един мо лив в ръ ка - ос т ри е то
му ос та ви гро з на сле да вър ху бе лия лист. Си си ле ки ч ко я бу т на:

- Ели, мо ля те, оп ра ви го! Виж ка к ва ца па ни ца ста на - зе ле но то
се раз ля и с то ва ка фя во...  Матев ка за, че днес ще офор мя оцен- 
ки те за сро ка, тря б ва ми шест...

Ели по г ле д на ри сун ка та - гру ба и не до дя ла на, с ло ши про по р- 
ции и без пер с пе к ти ва. Ни що не мо же ше да се на п ра ви, и по не- 
же ня ма ше вре ме, взе чист лист и го на мо к ри с во да. На то пи че- 
т ка та в жъл то - за фон. Ня кол ко щри хи в зла ти с то и ох ра - са к- 
си я та бе го то ва. И по не же зе ле но то бе ше ужа с но, на то пи че т ка- 
та в си ньо. От сме с ва не то на не за съ х на ла та боя от фо на и но во- 
на не се на та се по лу чи чу де сен зе лен цвят, окъ пан в све т ли на.
Цве те то бе на ме ри ло слън це то си.

- Ели, чу де с но е, са мо че, зна еш ли... Стан чо май по вси ч ко ще
има двой ки... по не по ри су ва не...

Ели вди г на гла ва - Стан чо, ома зан це ли ят - кой знае за що в
чер но, при с тъ п ва ше от крак на крак и дър же ше в ръ це те си лист
с не що, ко е то не мо же ше да се на ре че ри сун ка.

- За що си го на п ра вил ця ло то чер но? Цве тя та не са чер ни.
- И кой ти ка за? Ис кам да е чер но, Ще го на п ра виш ли? Че ще

те бия...- войн с т ве но за вър ши той, без да е мно го си гу рен, за що
пре д ла га по с ле д на та ус лу га.

- Я по-до б ре си из мий ръ це те и си ся дай на мя с то то.- сря за го
Ели и из ва ди вто ри лист от бло к че то си.

- Ня ма да си мия ръ це те и ще те бия - са мо да си го на п ле с ка ла
с раз ни те му цве то ве...

Ели ве че не го слу ша ше - мо к ре ше ли с та. Ус пе хът с ри сун ка та
на Си си я ка ра ше да се ус ми х ва. Ог ле да се за ча ша - Си си си бе
свър ши ла ра бо та та - че т ки те й плу ва ха в съ в сем би с т ра во да...
Раз т во ри чер на боя и на п ра ви фо на бле до сив...



Ве че ри су ва ше без да се за ми с ля... Две, три, пет, де сет, кол ко
ри сун ки? И на вся ка от тях цве те то бе ше раз ли ч но, но на вся ка
от тях бе на ме ри ло слън це то си... Ели оби ча ше да ри су ва, за що- 
то, ко га то ри су ва ше не ми с ле ше. Гмур ва ше се в он зи, дру гия
свят, къ де то въз ду хът бе кри с та лен и на си тен със све т ли на, а ба- 
г ри те бя ха бле с тя щи и за да се ви дят не бя ха ну ж ни очи. Ели
оби ча ше он зи, дру ги ят свят, в кой то ца ре ше ти ши на, ка то в го- 
ра та с па да щи  ли с та. Оби ча ше, ко га то про з ра ч на та сте на зад
нея се за т ва ря ше и я от де ля ше от вси ч ко и от вси ч ки. Про з ра ч- 
на та сте на, ко я то я об г ръ ща ше от в ся къ де и сме к ча ва ше уда ри те
на све та. Ели оби ча ше да се за т ва ря в своя свят и да на б лю да ва
през сте на та. Та ка вси ч ко, ко е то се слу ч ва ше бо ле ше по-мал ко.
Ели оби ча ше сво я та сте на и се стра ху ва ше от нея. Стра ху ва ше
се, че ня кой ден тя ще се за т во ри за ви на ги и ня ма да мо же да се
вър не в све та на хо ра та. А да жи вее зад сте на та  още не бе ше се
на у чи ла. Се га тя са мо се кри е ше там... Ка то в го ра та с па да щи
ли с та.

- Да ни е ла, ос та ви мал ко вре ме и за се бе си - все пак и на теб
тря б ва да по с та вя оцен ка вър ху не що...

Сте на та с тря сък се раз ру ши. Пар че та та й, с бля сък на ди а- 
мант се по си па ха вър ху нея. От ос т ри е та та им я за бо ля - на ря за- 
ли ду ша та й на къ со ве. Стра ху ва ше се от сте на та и я мра зе ше -
за що й бе с ти ха та си ла с ка, щом тъй гру бо я пре да ва ше... Вди г- 
на гла ва:

- Аз...- не мо жа да до вър ши. При ти с на та до сте на та, не до не й- 
на та, про з ра ч на та, а до дру га та - си ва та, мра ч на та... от ко я то из- 
мъ к ва не ня ма ше... уло ве на без из ход, тя не мо же ше да ми с ли.

Се де ше на чи на си и гле да ше в мръ с на та му зе ле на по вър х- 
ност. Не мо же ше да на ри су ва цве те то - още ве д нъж, за се бе си.

...
Дни те се то че ха един след друг, си ви. И ня ма ше по чи в ка и ня- 

ма ше къ де да се скрие. Фи зи ка та, изу че на през ля то то в кло ни те
на оно ва дър во, в клас не бе ше съ ща та. И зве з ди те бя ха да леч - 
кой ли се  ин те ре су ва днес от зве з ди. Хи ми я та и оно ва про з ре- 
ние в пър вия ден на есен та, ко га то за пър ви път до ко с на с по г ле- 
да си стра ни ци те на уче б ни ка ба в но се раз ми ва ха, раз па да ха,



из че з ва ха в си во та та. Вси ч ко се раз па да ше, раз ми ва ше, из че з ва- 
ше. Ли ше ни от жи вот се то че ха дни те й. И ба в но се  из ли ва ха в
не би ти е то.

Стра хът на с тъ п ва ше от в ред. Стра хът от бъ де ще то и от днес. И
стра хът от хо ра та, ко и то ста ва ха все по-чу ж ди, все по-не по ня т- 
ни, все по-да ле ч ни. Стра хът от не по з на ва е мо ст та на Все ле на та
се връ ща ше. И вто ри ят му при с тъп бе по-ужа сен, за що то бе дей- 
с т ви те лен, а не аб с т ра к тен. Кой се ин те ре су ва днес от зве з ди?
Ка к во е чо ве кът?

Гла ва та й из ри г на. И в бля съ кът на ек с п ло зи я та ви дя.
... Ка к во е чо ве кът?
Ка к во се крие зад те зи пет бу к ви?
Ко с ти, об ле че ни с ку пи ща плът...
Какво е чо ве кът? Кой го съ з да де? За що?
Го с по ди?
За що се об ръ щам към теб... Кой те съ з да де? За що...
Кой ще ми да де от го вор на въ п ро си те без от го вор...
Има ли ис ти на и къ де е тя?
Има ли сми съл жи во та, има ли сми съл смърт та?
Има ли хо ра и къ де са те?
Го с по ди?
Ако ги има - за що...
Да уби ват ли...
Вси ч ко кра си во под Слън це то?
Са мо под сво е то Слън це ли...
Има ли ис ти на и ка к ва е тя...
Ели ди к ту ва ше, или бъл ну ва ше. Ана пи ше ше. Не пи ше ше

вси ч ко - не мо же ше и не ис ка ше. Ръ ка та й не мо же ше да сле д ва
ду ми те, а ду ми те не мо же ха да сле д ват ми съл та... И по-до б ре, за- 
що то ми съл та я пла ше ше... Ми съл та на Ели - раз по къ са на и все- 
о б х ва т на се лу та ше, до ко с ва ше се до раз ни не ща, от т ла с к ва ше се
от тях и от но во се раз пи ля ва ше. Ана се опи т ва ше да я съ бе ре, да
я по д ре ди, да я сре ши. И не ус пя ва ше. Ръ ка та из ос та ва ше от ду- 
ми те, а ду ми те - от ми съл та...

Но щ та пре ва ля ше. Ня къ де из ку ку ри га пе тел, про лая ку че, из- 
ръм жа ав то мо бил... Гра дът се съ бу ж да ше, от т ла с к ва ше от се бе



си съ ня и вси ч ко, ко е то се спо тай ва ше в чо ве ш ки те гла ви, ко е то
се стра ху ва ше от све т ло то... за що то твър де мал ко бе ше све т ли на- 
та... И та зи нощ ми на... ми на ка то вче ра ш на та... и ка то сле д ва- 
ща та.

Ели спе ше, Ана пи ше ше - по д ре ж да ше, на ре ж да ше, пре ре ж- 
да ше... Ка на ли зи ра ше. И ду ми те уми ра ха вър ху хар ти я та.

... Ми на ва ха но щи те. И дни те ми на ва ха. Все по-те сен ста ва ше
бро дът ме ж ду тях. Все по-мъ чи тел но - про мъ к ва не то. Все по-те- 
ж ки без сън ни те но щи и ут ри ни те без съ бу ж да не... Все по-тру д- 
на - про мя на та. И сблъ съ кът ме ж ду ума и тя ло то. За що то тя ло то
при до би ва ше по ла си, а умът ос та ва ше съ щи ят - от да ле чен и
хла ден на б лю да тел, за т во рен в сво я та сте на.

Ели ста на още по-ви со ка и из г ле ж да ше още по-сла ба. Но не- 
ко ор ди ни ра ни те й дви же ния за по ч на ха да гу бят не по х ва т но ст- 
та си. Стъ п ва ше ле ко, с не у ло ви мо при п лъ з ва не. Че с то пак па да- 
ше, по ч ти не о ча к ва но, и ко ле не те й пак бя ха по к ри ти с ко ри ч ки
от ра ни, но не бя ха ве че ко ле не те на пре ди ш на та Ели. Бя ха за- 
об ле ни и де ли ка т ни, ме ко из пъ к на ли ме ж ду най-те с ни те из ви в- 
ки на кра ка та й. И кра ка та й ве че не бя ха съ щи те, ма кар да ос та- 
ва ха дъл ги и строй ни, по де т с ки му с ку ле с ти. И тор сът й не бе ше
съ щи ят. Ма кар ре б ра та й да се бро я ха при вся ко вди ш ва не и яс- 
но да се ви ж да ха из пъ к на ло с ти те на пре ш ле ни те й, съ в сем ка к то
по вре ме то, ко га то Би ля на на ше га й ка з ва ше, че по нея мо же да
се учи ана то мия, той бе из гу бил ъг ло ва то ст та си. И ли це то й не
бе ше съ що то - ко жа та бе ста на ла по-тън ка, по-не ж на, по-про з ра- 
ч на.

Ели не ви ж да ше про мя на та в се бе си, но я усе ща ше. И не я
раз би ра ше. Не ис ка ше да я раз би ра. Не й бе ну ж на. Ха ре с ва ше
се та ка ва, ка к ва то бе би ла. Не зна е ше ка к во да пра ви с но во то си
тя ло. И бе ше твър де умо ре на, за да се пи та коя е.

Вре ме то из ти ча ше през нея. Умът й ос та ва ше не про ме нен. И
бро дът ме ж ду дни те се сте с ня ва ше - все по-не въз мо ж но ста ва ше
да се пре с ко чи.

...
Ли с та та ба в но па да ха, за т ру п ва ха я не ж но. Об г ръ ща ха я в ла с- 

ка та си - ка то за б ра ва. Не ис ка ше да бъ де то ва, ко е то е. Не ис ка- 



ше да бъ де Ели, не ис ка ше да бъ де ни кой. Да се пре вър не в ли с- 
та, с ко и то да за вие се бе си...

...От ри чам вси ч ко.
Са мо ми съл та да от ре ка не мо га.
Не мо га -
за да я от ре ка - ще ми с ля...
Ка то уда в ни ци,
хва на ти за ми съл та се да вим в ни що то...
Къ де се да вим?
От ри чай ки вси ч ко,
аз от ре кох и ни що то...
То га ва?
Ут вър ж да вам ми съл та.
И тя ме ут вър ж да ва...
Да вя се -
от но во в се бе си...
...Ще знам ли ня ко га от го во ри те на въ п ро си те
без от го вор...
- Ма мо?
Ели се де ше в ле г ло то си със сгъ на ти под се бе си кра ка.
Очи те й бя ха от во ре ни, по г ле дът - све тъл. Тя ди к ту ва ше, Ана

слу ша ше.    - Пи ши, ще го по в то ря.
- Мо жеш ли?
- Да. Ве че мо га.
- А да го на пи шеш?
- Не. Все още не... Пи ши, ще го по в то ря...
Но щ та си оти ва ше, за е д но с вси ч ки тъм ни сен ки. Не бе то из б- 

ле д ня. Ели ве че не се стра ху ва ше от се бе си. Не се стра ху ва ше и
от умо ра та, за що то зна е ше, че жъл ти те ли с та, ко и то бе из ми с ли- 
ла ще я спа сят. Не се стра ху ва ше и от све та, за що то зна е ше, че
не й на та сте на ще я за гър не и ще я скрие... ка то в яй це, ка то в за- 
ро диш, ка то в на ча ло. Но зна е ше и дру го - че мо же да из ле зе
вън, ко га то ис ка... Да бъ де Ели, да бъ де Да ни е ла, да бъ де ТЯ –
отделна същност, различна от личността...

...
Би ля на бе мър т ва и вси ч ко бе свър ши ло.



Пръ ст та уда ри ка па ка на ко в че га - шпер п ла тов от въ т ре, ста- 
ни о лов от вън.

Не пре ми на през пра з но то про с т ран с т во над от во ре ния гроб.
Не я съ бу ди. Не сти г на вя ра та й - в се бе си и в ми съл та. И в не- 
въз мо ж но то.

Къ ща та ос та на със за пер де ни ог ле да ла. И ни що не се слу чи.
Ро д ни ни те изя ж да ха ос та тъ ци те от тра пе за та. Ти ши на та изя- 

ж да ше тях.
По с ле си тръ г на ха.
Ос та на са ма, на те ра са та, сред мър т ви те оле ан д ри и пе ту нии,

из съ х на ли вче ра, ко га то Би ля на ум ря.
Слън це то за ля з ва ше над за д ря ма лия град, умо рен от же га та,

на се ко ми те и пра хо ля ка. И се скри ва ше зад за воя на ре ка та, ог- 
ря ло во д на та ку ла на Ка ла фат.

Ели оби ча ше та зи гле д ка и то зи час, ко га то све тът за ми ра ше в
оча к ва не на но щ та и зве з ди те. Оби ча ше и то зи бал кон, с оле ан д- 
ри те и гне з до то на гу гу т ки те, скри то в кло ни те им. Оби ча ше и
то зи дом, кой то ни ко га ве че ня ма ше да е съ щи ят, ка к то и бал ко- 
нът не бе ше ве че съ щи ят, за що то оле ан д ри те бя ха мър т ви и гне- 
з до то на гу гу т ки те бе па д на ло.

За що то Би ля на бе мър т ва и вси ч ко бе свър ши ло.
И съл зи те бя ха свър ши ли. Про пи ле ни за дре б ни не ща, днес те

не ид ва ха. До й до ха зве з ди те, за е д но с мра ка, със све т ли ни те на
гра да, с чер но то на ре ка та...

До мът ба в но уми ра ше. Ду хът му уми ра ше - раз па д на се на съ- 
с та в ни те си ато ми... И бе из с му кан. По гъл на го - с ду ша та и ума
си. За к лю чи го - дъл бо ко в се бе си.

За к лю чи вра та та и тръ г на. По но вия бу ле вард, към но вия дом
на Дей зи, къ де то май ка й пла че ше за сво я та май ка.

...
От но во бе в сво я та стая, в своя дом, в своя град - в дру гия край

на ре ка та... От но во бе в своя жи вот. И ка к то ня ко га, в ран но то си
де т с т во, ко га то че те ше на лун на све т ли на, ти хо се из мъ к на от
ле г ло то и вди г на за ве са та. Не бе то бе тъм но си ньо и яс но. Ви со ко
в не го лу на та све те ше, из цъ к ли ла кръ г ло то си око. Зве з ди те ги



ня ма ше - изя де ни от лу на та. До лу дър ве та та хвър ля ха при з ра ч- 
ни сен ки.

Та зи нощ ня ма ше ну ж да от лу па, за да съ би ра лун ни те лъ чи
вър ху стра ни ци те на кни га. Из ва ди те т ра д ка та, вър ху ко я то Ана
за пи с ва ше сти хо ве те й.

Бе ли ят пра во ъ гъл ник на про зо ре ца па д на вър ху бе лия лист.
Ели за пър ви път бе ше са ма - сре щу пра з на та стра ни ца. За т во ри
очи. Не бе ше ле с но. Сти с на до бол ка кле па чи те си...

... И я ви дя... Сто е ше об ле г на та на пер ва за, сред цве тя та. Вди га
гла ва, по г ле ж да слън це то, при с ви ва очи... и се ус ми х ва. Ус ми в- 
ка та на Би ля на - един с т ве на в све та... Раз па д на се - на съ с та в ни те
си ато ми и се раз пи ля.

 
Дни те ми на ват ба в но и те ж ко -
вре ме то вече е спря ло.
Аз не вяр вам, че вси ч ко свърши
чакам чудото, още.
 
Ча кам да чуя по з на тия глас,
кой то ме ви ка с не ж ност.
Ча кам да чуя пре к ра с ния смях,
там, в небитието.
 
Ис кам да ви дя очи те ти, ба бо,
пъл ни с из гу бе на обич.
И не вяр вам, че вси ч ко е свър ши ло,
чакам чудото, още...
Ели за к ри ли с та с ръ ка та си - не ис ка ше да го че те. Зна е ше, че

ду ми те са мър т ви.
И ос та на за к лю че на в се бе си. И Би ля на ос та на за к лю че на - в

гро ба си... За що то вси ч ко бе свър ши ло - със смърт та й...
Но щт а пре ва ля ше. Лу на та за ле зе. В ста я та бе ше тъм но ка то в

гроб, ко га то лам па та све т на. Ели я све т на. И за с та на сре щу бе- 
лия лист - на све т ло. И сре щу вси ч ки бе ли ли с ти, из пи са ни с ръ- 
ка та на Ана.



Про че те ги. Ду ша та й се гър че ше и ис ка ше да бя га. То ва не
бе ше тя. Не бе ше. Из ле з ли от нея, ду ми те уми ра ха, за гу би ли
цве та си. Вси ч ко бе мър т во. Из ри г на ли те све то ве в гла ва та й. И
ни ще та та на ду ха, ви дя на в све т ли на та им. И стра хът, и стре ме- 
жът, и во ля та и по ле тът... Вси ч ко бе мър т во. И ду ша та й. Ели се- 
де ше пред бе лия лист. Гле да ше го в упор. Се де ше - пред вси ч ки
бе ли ли с ти, из пи са ни с ръ ка та на Ана. Ис ка ше - да се гмур не
във вре ме то, да го вър не на зад... И да уло ви из ри г ва ни я та в гла- 
ва та си, да съ бе ре ду ми те, раз пи ле ни ня ко га в ста я та. Мър т ви те
ду ми - не мо же ше да ги вър не. Ка к то не мо же ше да вър не Би ля- 
на. Ка к то не мо же ше да вър не вре ме то, ко е то я про ме ни.

За т во ри очи. Све то ве те от но во из бу х на ха в гла ва та й - без жа- 
ло с т но яр ки, ка к то пре ди. Но без з ву ч ни - мър т во бе сло во то. И
зве з ди те - бро де щи мър т ви пла не ти, с из к ри ве на гра ви та ция,
скри ла све т ли на та им... бро де щи при з ра ци от не дей с т ви те лен
свят, свят на ог ле да ла и об ра зи и на за б лу де ни фо то ни, пре пу с- 
ка щи през про с т ран с т во то, из х вър ле ни ня ко га от за м ръ з на ли
ве че сър ца... Сър це то й за м ръ з на и спря. И то га ва на пи са вър ху
бе лия лист – „Про к ле вам се. Про к ле вам се, че не на пи сах сво и те
сти хо ве със сво я та ръ ка... И се за к ле вам - да не по з во ля да ме ре- 
да к ти рат... За що то ре да к ти ра но то сло во уби ва ав то ра. То при е- 
ма иде и те и съ щ но ст та на ре да к то ра. Мра зя сво и те сти хо ве, за- 
що то не от к рих се бе си в тях.”

Би ля на бе мър т ва и вси ч ко бе свър ши ло.
 



ЧАСТ ВТОРА

ПРЕД БЕЛИЯ ЛИСТ
 



ДЕ ВЕ ТА ГЛА ВА

Де нят бе ше тол ко ва то пъл, кол ко то то п ли са дни те през ля то- 
то. Дър ве та та бя ха тол ко ва зе ле ни, кол ко то са през ля то то. Са мо
ули ци те бя ха за т ру па ни с жъл ти ли с та, ко и то при все ки по вей
на вя тъ ра се от рон ва ха от из ли не ли те си кло ни и ба в но па да ха
на зе мя та, за с пи вай ки.

Ели вър ве ше към но во то си учи ли ще. Гле да ше раз се я но иг ра- 
та на слън че ви те лъ чи с вя тъ ра, ко я то ка ра ше сен ки те на ли с та- 
та да тан цу ват по тро то а ра и да се кри ят в пу к на ти ни те на из по- 
т ро ше ни те му пло чи. Ус ми х ва ше се, ща с т ли ва от то ва, че най-
по с ле ще учи в ели т но учи ли ще.

Би ля на бе мър т ва, но вси ч ко за по ч ва ше.
За по ч на още то га ва, де сет дни след смърт та й, ко га то Ели на- 

вър ши че ти ри най сет го ди ни и жи во тът про дъл жи. Съ щи ят...
Един след друг си оти ва ха дни те, най-дъл ги те дни на ля то то,
най-све т ли те, най-то п ли те, най-от ру де ни те и най-ре ша ва щи те -
за сле д ва щи те че ти ри го ди ни от жи во та й. Кон кур с ни ят из пит
до й де и от ми на, не о съ з нат, двай сет дни след смърт та на Би ля на.
И жи во тът про дъл жи. Все съ щи ят. Ля то то на с тъ п ва ше с же га та и
сво бо да та си. Ва кан ци я та вла с т ва ше - с дъл ги те си пъ ти ща и не- 
з най ни те ме с та, в ко и то свър ш ва ха. Скри ти те тай ни ту п тя ха ка- 
то сър ца и ча ка ха да бъ дат от к ри ти. И ги от к ри ва ха - чер но-зе- 
ле ни те кло ни на ро до п с ки те бо ро ве, зла т но-зе ле ни те сен ки под
тях, но щ ни те ог ньо ве под че вер ме та та, и пе с ни те, из пъл ва щи
но щ та... про тя ж ни ят вой на гай ди те, плен ник на ме ки те хъл мо- 
ве и без дън на та си ла на чо ве ш кия глас, про ни з ва ща пре г ра ди те
на про с т ран с т ва та. Ед на след дру га зве з ди те па да ха, ед но след
дру го из г ря ва ха скри ти те ли ца на све та... Ля то то свър ш ва ше,
по с ле д но то ля то на де т с т во то. От на ся ше със се бе си пър вия ис- 
тин с ки ус пех и по д на ся ше пър во то пре ди з ви ка тел с т во.

Ели вър ве ше към но во то си учи ли ще и не се стра ху ва ше от
пре ди з ви ка тел с т ва. Краче ше тръ п не ща и  ис ка ше да разбере



ка к ва е - та ка ва, ка к ва то ми с ле ше, че е; ка к ва то ис ка ше да бъ де...
или...

То по ли те ро не ха жъл ти съл зи - ка то в съ ня й. За си п ва ха пра ш- 
ни те ули ци, за т ру п ва ха тро то а ри те. Си ни и спре т на ти, уче ни- 
ци те вър вя ха към учи ли ще то. Ка то раз пи ле ни ка мъ че та по улей
се вли ва ха в от во ре на та паст на дво ра. Зе ле на же ля з на ог ра да,
же ля з на вра та... Пре к ра чи пра га и вле зе. В но вия жи вот? На ли
жи во тът бе ше все съ щия...

И де нят бе съ щия. И бол ка та от съ п ри ко с но ве ни е то със све та.
И стра хът, че ня ма да се вме с ти, че ще ос та не вън, от х вър ле на,
из ли ш на. Вле зе въ т ре, по не се на от си ния по ток на уче ни ци те.
Из гу би се. От в ся къ де я гле да ха ли ца, ко и то не по з на ва ше. Де се т- 
ки, сто ти ци... На ме ри се - от к ри та, уя з ви ма и уп ла ше на. Стро и- 
ха ги. По д ре де ни в ре ди ци ги по з д ра ви ха. Гър мя ха тон ко ло ни те
на учи ли щ на та уре д ба, брон зо ва та кам бан ка, оки че на с цве тя се
опи т ва ше да ги на д з въ ни. Тър же с т во то свър ши.

Вля зо ха в клас. Трий сет не по з на ти де ца. Сто е ше до вра та та и
гле да ше как чи но ве те се из пъл ват с те ла. По лу п ра зен ос та на са- 
мо пър ви ят чин, до вра та та. На не го се де ше дре б но мо ми че с
бле с тя ща ко са, сви та на кок. Ели се ог ле да от но во. Има ше къ де
да се д не. По с ле д ни ят чин, до про зо ре ца бе ше пра зен. Ста я та се
за лю ля, по дът по тъ на под кра ка та й. Све тът из че з на. Са ма бе ше
в ку хо то тя ло на оно ва, ко е то до пре ди миг бе би ло про с т ран с т- 
во. Все ле на та из с му ка мо зъ ка й и го за п ра ти там, до къ де то го ря- 
щи те й слън ца още не бя ха сти г на ли. Ку ха, кре х ка че ру п ка на
оно ва, ко е то до пре ди миг бе би ла, Ели зна е ше, че се га тря б ва да
из би ра не мя с то то си в клас... От бя ло то ни що, в ко е то бро де ше
съ з на ни е то й, тя ви ж да ше, че две пъ те ки за по ч ват от кра ка та й и
зна е ше, че се га тря б ва да на п ра ви пър ва та кра ч ка по ед на та от
тях. Че рен сняг за ка па по та ва на. Зве з ди те про дъл жи ха лу дия си
бяг към ни що то. Ели пре к ра чи пра га. До ко с на ра мо то на мо ми- 
че то от пър вия чин.

- Здра вей, ка з вам се Да ни е ла. Сво бо д но ли е мя с то то до теб? -
гла сът й, стър жещ, ед ва се чу ва ше сред вря ва та от чу ж ди гла со- 
ве.

- Се д ни. Аз съм Ди ля на.



По г ле д на ха се, ус ми х на ха се и за го во ри ха - та ка, ка то че ли
цял жи вот се бя ха по з на ва ли.

...
Слън це то гре е ше ка то през ля то то. На пу ка ни те пло чи на тро- 

то а ри те ло вя ха то п ли на та му и я връ ща ха на въз ду ха над тях.
Го ре що бе - ка то през ля то то. Са мо то по ли те ро не ха жъл ти съл- 
зи и за т ру п ва ха тро то ар ни те пло ч ки - есен бе. Ели се връ ща ше -
от но во то учи ли ще, по но вия път, към ста рия дом. И се ус ми х ва- 
ше - на жъл ти те ли с та, ко и то па да ха в ко си те й и жъл ти те лъ чи,
ко и то па ле ха очи те й и я пра ве ха да из г ле ж да зла ти с та. Ща с т ли- 
ва бе, за що то зна е ше, че ве че има то ва, ко е то ни ко га не бе ше
има ла. Ус ми х ва ше се и вър ве ше по но вия си път. Ли с та та шу ш- 
не ха в кра ка та й, а ду ми те в ума й. „Един с т ве на и за цял жи вот?”
Да, бе ше си гур на. На ме ри ла я бе, при я тел ка та си за цял жи вот...
Про з ре ние ли бе, или асо ци а ция, ро де на от стар спо мен?

...Де нят бе то пъл и слън чев и пра шен... ка к ви то са дни те на
ран на та есен. По м не ше ли це то на ба ща си, уви то в бе ли па я жи- 
ни и бле с тя що - да ли от вла га, или от слън че ви лъ чи, пре чу пе ни
от тън ки те про з ра ч ни ни ш ки - не раз б ра... но по м не ше, че бе
ща с т ли во. В ръ це те си дър же ше ог ро мен оръ фан те ф тер. Ке х ли- 
ба ре ни, очи те му го ря ха и пра ве ха про с т ран с т во то край не го
све т ло.

- На ме рих го...- гла сът на Ди ми тър бе глух и не вяр ващ.- На ме- 
рих тър го в с кия дне в ник на дя до...

То га ва Ели  бе ше мал ка и не раз би ра ше за що е ва ж но, но зна- 
е ше, че е. Ба ща й сле зе от та ва на на ста ра та се мей на къ ща, из ту- 
па ха пра ха от твър ди те ко ри ци на те ж кия те ф тер и го от во ри ха.
Ко ло ни от ци ф ри, бе ле ж ки в по ле та та, име на. От в ре ме-на в ре ме
Ди ми тър въз к ли к ва ше и про дъл жа ва ше да от г ръ ща по жъл те ли- 
те стра ни ци. Ели ни що не раз би ра ше. То га ва до ри не бе ше чу- 
ва ла за тър го в с ки сдел ки, за при хо ди, за раз хо ди и за пе чал ба.
Ба ща й от г ръ ща ше ста ри те стра ни ци ту ба в но, ту тре с ка во бър- 
зо. Се д на ла сре щу не го тя ги гле да ше на о па ки, вприм че на от
оча к ва не то не що да се слу чи. Ели про те г на не с ръ ч ни те си де т с- 
ки пръ с ти и без да ис ка про пу с на ня кол ко ли с та. В сре да та на
ця ла пра з на стра ни ца, с ед рия по черк на пра-дя до й, кой то ве че



се бе на у чи ла да раз чи та, бе на пи са но: „Ви дях я се д на ла на ри т- 
ла та. Пе на, дъ ще ря та на да с кал Не дел чо. И ре кох си - тая ще бъ- 
де. И би де. Един с т ве на и за цял жи вот.” Пра-ба ба й, Пе на...

Ду ми те, ка то от ле ти от раз то пен ме тал се вря за ха в ума й. То- 
га ва, ко га то дру го още не раз би ра ше раз б ра, как ду ми те, ня ко га
на пи са ни, ос та ват да жи ве ят след то зи, кой то ги е пи сал, и но сят
в се бе си ума му и вси ч ко, ко е то е бу шу ва ло в не го...

То по ли те пла че ха с жъл ти съл зи. Ели се спъ на и па д на. Ус ми х- 
на се, бър шей ки кръ в та от ко ле не те си с раз д ра ни дла ни. И бе
ща с т ли ва, за що то ве че бе си гур на, че е про з ре ние... И ве че зна е- 
ше, че тря б ва да си на п ра ви дне в ник - тих при с тан за вси ч ки
ми с ли и про з ре ния, ро ди ли се в ума й...

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, стра ни ца пър ва

...Вър вя по ули ци те и гле дам ли ца. Без б рой ли ца, раз ли ч ни ли ца...
Да ли зад вся ко има чо век? Раз ли ч ни хо ра, раз ли ч ни съ д би... Без б рой...
Къ де е мо е то ли це?

   Стоя пред ог ле да ло то и гле дам ли це то си. Гле дам ог ле да ло то - в
ли це то си. Ог ле да ло в ог ле да ло, ли це в ли це. Кое е мо е то? В кое от
тях жи вея... В кое от тях се крие ми съл та?...

Лу на та хвър ля ше лъ чи те си ка то сре бър на па я жи на вър ху ли- 
с та.

Ели впли та ше пръ с ти те си в нея, пре де ше тън ки ни ш ки ка то
ми ти ч на ге ро и ня и с тях ло ве ше раз пи ле ни те си ми с ли...

...Ка к во е ми съл та?
Сто ях над уче б ник по ана то мия и че тях... За не р в ни те връ з ки, за

ре ф ле к с ни дъ ги... Пре п ли тат се пред очи те ми - чер ни те бу к ви, цве- 
т ни те схе ми и оне зи дъ ги, скри ти в мен, по ко и то пре пу с кат без мъл- 
в но им пул си те на ми съл та ми... И се п на та се пи там - ко га то ми с ля
за ми съл та - кой всъ щ ност ми с ли?

Сто ях над уче б ник по ана то мия и че тях за мо зъ ка... Чо ве ш ки ят
мо зък - с шест дя ла, из г ра де ни от бя ло ве ще с т во, по к ри ти със си ва
мо зъ ч на ко ра с дъл бо ки гън ки... Две ше пи ве ще с т во, ко е то кла си фи ци- 
ра ме, за да изу чим. Изу чи х ме ли го? И кой ко го изу чи... Чо ве кът мо зъ- 
ка, или мо зъ кът чо ве ка?



Сто ях над уче б ник по ана то мия и ми с лех - ка к во е чо ве ш ко то съ з- 
на ние. Къ де се ра ж да, къ де се крие? То ли за ви си от нас, ние ли за ви сим
от не го?

Ог ле да ло в ог ле да ло, ли це в ли це, мо зък в мо зък...
Къ де да на ме ря сво е то съ з на ние?...
...
Есен та ого ли кло ни те на дър ве та та, пре вър на не бе то в мръ с но

одеяло, с ко е то по ви слън це то и дни те ста на ха сту де ни и къ си.
Въл не ни е то от на ча ло то на но ва та уче б на го ди на в но во то учи- 
ли ще бе за т ру па но под ку пи ща до ма ти, уда ве но бе от зло вон- 
ния им дъх, ид ващ от па ле ти те, стру па ни край ко о пе ра ти в ни те
бло ко ве, за ду ше но - от по жа ри ща та по ни вя та, сте ле щи чер ни
са ж ди вър ху вси ч ки, ра бо те щи по тях. Та ла зи те на край ду на в с- 
ки те мъ г ли пре в ръ ща ха бри га дир с ки те дни в сце ни от сюр ре а- 
ли с ти чен филм и са мо ве че ри те, ко га то де ца та се за в ръ ща ха
умо ре ни в до мо ве те си бя ха та ки ва, ка к ви то ви на ги са би ли. Ели
оби ча ше те зи ве че ри. Оби ча ше да из ми ва чер но то от се бе си и
сто п ле на да се сгу ш ва във фо тьой ла до Ана, да раз го ва рят в сгъ- 
с тя ва щия се мрак, до ка то Ди ми тър из пъл ва зад тях без б рой ли с- 
ти с ре ше ни за да чи. Оби ча ше да се за т ва ря в ста я та си и да ри- 
су ва, но най-мно го оби ча ше тре ни ро в ки те по фе х то в ка, ко га то
си пре д с та вя ше, че е Д’Ар та нян и сра зя ва с ра пи ра та си вра го ве- 
те на сла би те и без за щи т ни те и во ю ва с нея за при я тел с т во то и
цен но с ти те, ко и то се га от к ри ва ше. И бе ше ща с т ли ва, ко га то,
под тъм но си ния свод на не бе то, ръ ка в ръ ка с Ди ля на оти ва ха
на опе ра, на ба лет, или на сим фо ни чен кон церт. Но то га ва гор- 
чи ва та тръ п ка от спо мен за дру го вре ме и за друг жи вот, ко га то
ръ ка в ръ ка с Би ля на хо де ха на кон цер ти, а дя до й сви ре ше на
сце на та, я ка ра ха да се чу в с т ва раз д во е на в дне ш ния ден и във
вче ра и не си гур на във вси ч ки ид ва щи дни.

Но щем, ко га то в уши те й зву че ше му зи ка та, а очи те й ри су ва- 
ха ар фи от лун ни лъ чи, тя ся да ше пред бю ро то си, от ва ря ше те- 
т ра д ка та с де бе ли чер ни ко ри ци, ко я то бе на ре к ла ДНЕ В НИК и
пи ше ше...

... „В мен жи ве ят две ду ши...” е ка зал ня кой...
В мен жи ве ят ми ли ар ди. Но коя съм аз, сред вси ч ки те?



Днес ли жи вея, или Вче ра? Или вся ка се кун да от вси ч ки те че ти ри- 
най сет го ди ни на моя жи вот е ед на Да ни е ла, все съ ща та и все раз ли ч- 
на? Как да се на ме ря...

Ще знам ли ня ко га от го во ри те на въ п ро си те без от го вор?
Не знам...
Аз тър ся...
...
Ста я та по г лъ щаше гла со ве те им. Кни ги те, за т ру па ли две от

сте ни те й ги ула вя ха и ги скри ва ха ме ж ду стра ни ци те си. Стру- 
ни те на пи а но то ти хо ви б ри ра ха и ги връ ща ха към го ли те та пе- 
ти, по ко и то се сти ча ха и по тъ ва ха в де бе лия ки лим на по да.
Мал ка та хол на ма си ч ка бе от ру па на с пра з ни ча ши и чи нии, ди- 
ва на и фо тьой ли те се за дъ х ва ха под те же ст та на чо ве ш ки те те ла.
Въз ду хът, син кав от ци га рен дим, бе плъ тен и пъ лен с оча к ва не.
Ди ля на и Ели, ка ц на ли на ед на та бу ре т ка в ъгъ ла на ста я та, ло- 
вя ха вся ка ду ма на се д на ли те край от ру па на та ма си ч ка. От вре- 
ме на вре ме се спо г ле ж да ха - ща с т ли ви, че са се на ме ри ли са ми,
и с при я тел с т во то си са съ жи ви ли ста ро то по з нан с т во на ро ди- 
те ли те си. Ана, ус по ко е на, че е при к лю чи ла със за дъл же ни я та
си на до ма ки ня усе ща ше, че пре ка ле но емо ци о нал но се опи т ва
да за щи ти по зи ци я та си. Пое дъл бо ко дъх и за мъл ча. Ди ми тър
се ус ми х ва ше и ки ма ше в знак на съ г ла сие с до во ди те на Ири на
- се с т ра на най-до б рия му при я тел от де тин с т во и май ка на Ди- 
ля на. За дъл бо чен и ба вен в ре а к ци и те, дей с т ви я та и съ ж де ни я та
си, по с ле ден за го во ри съ п ру гът й Йор дан. Не съ г ла с на не с ос но- 
в но то, а с де тай ли те, Ана из ля вър ху вси ч ки по ре д ния си сло ве- 
сен по рой. Ели усе ти на пре же ни е то, ко е то ско ва гър ло то на ба- 
ща й и се опи та да се вме с ти в раз го во ра, но не ус пя. Ми с ле ше
то ч но ка то Ана и бе ше си гур на, че ако мо же да го во ри вме с то
нея ще убе ди вси ч ки в пра во та та й - не ка то им на т ра п ва раз ли- 
ч но то, а ка то им по д с ка же об що то в по зи ци и те им. Пое въз дух и
за го во ри, но ду ми те й се из гу би ха сред гла со ве те им, ко и то се
кръ с то с ва ха ка то ос т ри, лъ с на ти до бля сък шпа ги. Са мо Ди ля на
я чу, вди г на ра ме не и по ч ти из к ре щя в ухо то й:

- За що спо рят, щом ми с лят ед на к во?
Ели й от вър на по съ щия на чин:



- За що то още не са раз б ра ли, че ми с лят ед на к во...
Ка ц на ли на та бу ре т ка та, в ъгъ ла на ста я та, те не чу ха ти ши на- 

та, ко я то ги об гър на. Все още опи т вай ки се да на д ви ка сти х на- 
лия ве че глъч, Ели про дъл жи:

- А ти? И ти ли ми с лиш ка то тях?
- Ес те с т ве но. Ни кой нор ма лен чо век не мо же да ми с ли, че жи- 

ве ем нор мал но.
Ели мъл че ше. Очи те й об хо ж да ха ре ле ф ни те шар ки на ро зо- 

вия та пет - по в та ря щи се до без к рай ност раз ли ч но за к ри ве ни
ли нии...

Та ки ва ли бя ха чо ве ш ки те ми с ли - уж раз ли ч ни, а все ед на к- 
ви?

- От тол ко ва вре ме сме сви к на ли да въз при е ма ме се бе си ка то
са мо т ни ри ца ри, во ю ва щи за за б ра ве ни иде а ли с ця ло то чу ж до
нам об ще с т во, съ з да де но от ця ла та вра ж де б на нам дър жа в на ма- 
ши на, че сме за б ра ви ли кол ко всъ щ ност сме ед на к ви...

Ели стре с на то вди г на очи и сре щ на по г ле да на Але к сан дър.
Из пъл нил ця ло то про с т ран с т во с фи зи че с ко то си при съ с т вие,
той не съ з на тел но бе при ко вал вни ма ни е то на вси ч ки.

-...Ис ка ме да бъ дем раз ли ч ни... ня ко га мо же би сме би ли, но те
все по ве че ни пра вят ед на к ви, ма кар и не то ч но та ки ва, ка к ви то
ис кат да бъ дем...- Але к сан дър пое дъх пре ди да про дъл жи.

- Не, не си прав. Са ми ят факт, че спо рим, ни пра ви раз ли ч ни,
и то ва, че ис ка ме да се съ х ра ним, и то ва, че се опи т ва ме да въз- 
пи та ва ме ли ч но с ти, и то ва...- Ана го во ре ше тол ко ва бър зо, че
ду ми те й се за с ти га ха, пре п ли та ха се, пре пъ ва ха се ед на в дру га
и не ус пя ва ха да до го нят ми с ли те й...

Ста я та по г лъ ща ше гла со ве те им. Ди ля на и Ели, се д на ли на та- 
бу ре т ка та слу ша ха уне се ни. Не зна е ха ка к ви са - ка к ви ис кат да
бъ дат, ка к ви тря б ва да бъ дат. Са мо смъ т но усе ща ха, че тря б ва да
про ти во с то ят на жи во та, кой то ка то мъ т на ре ка те че ше вън, до
са ми те сте ни на ти хи те им до мо ве и вла че ше тру по ве те на мър т- 
ви дър ве та и уда в ни ци.

...
Но щ та пре ва ля ше. За т ру па ла стъ к ло то на вра та та си с оде я ло,

Ели пи ше ше. Но щ на та й лам па, на же же на све те ше и из ря з ва ше



от окол на та тъм ни на ко нус от жъл ти лъ чи. Вър ху све т лия кръг,
по лу чен от пре си ча не то му с пло та на бю ро то, ле же ше

 
ДНЕ В НИ КЪТ, от во рен на стра ни ца тре та:

...Ме ж ду не бе то и зе мя та съм...
Не мо га да сти г на стре ме жи те си - не до с ти жи ми са. И на зад не мо- 

га да се вър на - вси ч ки пъ те ки към тра ди ци я та от ря зах. За х вър лих
ги.

Един с т ве но то спа се ние е и дру ги да уви с нат ка то мен - ме ж ду не- 
бе то и зе мя та...

Гла со ве те, от да в на по гъл на ти от стените на ста я та, още кън тя- 
ха в гла ва та й. И об ра зи те, раз па д на ли се на съ с та в ни те си ча с- 
ти ци, ко и то до пре ди час ги пра ве ха ре ал ни, се бя ха скри ли в
спи рал ни те ръ ка ви на та пе ти те. Ели ги ло ве ше с вър хо ве те на
пръ с ти те си и ги съ жи вя ва ше вър ху хар ти я та. И те от но во ожи- 
вя ва ха - по-плъ т ни, по-ця ло с т ни, по-ис тин с ки от пре ди час. Раз- 
п ле ла впле те ни те гла со ве, тя ги из вай ва ше от дел ни - та ки ва, ка- 
к ви то бя ха, или та ки ва, ка к ви то ми с ле ше, че са. Ли ца та им се ус- 
ми х ва ха от раз х вър ля ни те ски ци, очи те им зе е ха ка то кра те ри,
от въд ко и то ви е ха ду ши те. На къ са ни те ха о ти ч ни щри хи ро ди ха
ду ми те. И те пли с на ха ка то ле тен по рой.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, стра ни ца че т вър та

...Ко га се от ра вят ду ши те? Ко га се раз ва лят - от страх? Ко га
стра хът из бу я ва и се раз пу к ва, ко га бе ли чер вей че та за по ч ват да ги
гри зат... Ко га изя де ни, ду ши те ста ват ед на к ви, и ве че не мо гат да се
спа сят?

Се дя пред бю ро то си и пи ша - кое ни пра ви та ки ва, ка к ви то сме?
Ге ни те на пре д ци те ни ли? без раз бор но сме с вай ки се при без б рой ни те
си сре щи, или све тът сред кой то ра с тем? Дру ги те ли ни съ з да ват,
или сме то ва, ко е то съ з да дем?

Се дя пред бе лия лист и пи ша - та ка ва съм, ка к ва то ис кам... От как
се по м ня съм то ва, ко е то съм. Тя ло то ра с те и го ле мее, умът се пъл ни
с но ви фа к ти и идеи, но аз съм пак та зи, ко я то бях то га ва, ко га то



осъ з нах, че съм чо век. Ген на па мет, или ин с тинкт за са мо съ х ра не ние -
не знам.

От как се по м ня, се стре мя към ед но - да пре с ко ча въз ра с то ва та ба- 
ри е ра... за се бе си... И да я пре ма х на - за вси ч ки...

За т ва рям очи, сти с кам кле па чи - да за к лю ча в тях оня ден, ко га то,
три го ди ш на, бях пре д мет в ед на стая, в ко я то об съ ж да ха мен, но без
мен. Въз ра с т ни те го во ре ха, но ка к то се го во ри за ма са та, за сто ла, за
ку че то на дво ра и за вре ме то в края на ме се ца. Аз слу шах и не раз би- 
рах - за що го во рят та ка, ка то че ли ме ня ма. Опи тах се да ка жа не- 
що, ма кар че тру д но по д чи ня вах ду ми те на ми съл та си. За го во рих.
Осъ з нах, че съм за к лю че на - в три го ди ш но то си тя ло... Бол ка та из пе- 
пе ли ду ша та ми, а по с ле ка то ва ку ум из с му ка пе пел та. Гла ва та ми
ос та на пра з на и кън тя ща, съ з на ни е то ми из бя га на да леч... Све тът за
пър ви път из б ле д ня и пак се за па ли - в по-яр ки ба г ри, в оне зи, ко и то
не мо гат да се ви дят с очи. То га ва ви дях Стра хът -  из лъ ч ва ше се от
те ла та им, изял ду ши те им, гри зе ше про с т ран с т во то край тях.
Зей на ва ку ум. И в не го ба в но стра хът се раз с лои - стра хът на Чу ж ди- 
те, от мен, че рен ка то ва ку у ма, се спу ка, ко га то мо зъ ци те им из х вър- 
ли ха то ва, ко е то счи та ха за не въз мо ж но, а имен но - на ли чи е то на ра- 
зум в три го ди ш на та му къ д ра ва гла ва и се ус по ко и ха. Над не го се из- 
цъ к ли мръ с но си в ка ви ят пласт на стра ха от за гу ба та на ста ту к во- 
то, на си ла та, ав то ри те та и мо но по ла вър ху мне ни я та - ма кар из х- 
вър ли ли стра ха от стран но то, спо ред со б с т ве ни те им кри те рии, те
не мо же ха да из х вър лят стра ха за се бе си. По г ну са плъ п на към ду ша та
ми. То га ва раз цъ ф тя стра хът за мен - стра хът на те зи, ко и то ме
оби ча ха. Хру п ка ви ят ро зов страх - да не бъ да на ра не на и по д го не на, да
не ме из гу бят - стра хът на Ана и Ди ми тър с кой то ме вър за ха за се бе
си и с кой то за ле пи ха ду ша та ми към три го ди ш но то й тя ло... Та ка
ду ши те се от ра вят. И по-до б ри не ста ват, ма кар те ла та да ра с тат,
а гла ви те - по ум ня ват.

От ва рям очи, раз т ва рям кле па чи - да из х вър ля от тях оня ден... не
ис кам ве че да бъ да пре д мет в ни чия стая...

...От как се по м ня се стре мя към ед но - да пре ма х на въз ра с то ва та
ба ри е ра. Днес раз б рах, че е без с ми с ле но. Вре ме то за ко п ча ва по ко ле ни я- 
та в здра ви те си ре мъ ци и ги за т ва ря - об ри чай ки ги на ре г рес. И ни- 
кой не за бе ля з ва как се из ра ж да.



Ис кам да се из мъ к на. Да бъ да вън... Да леч от хва т ка та на вре ме то...
Са ма съм... Ще уви с нат ли и дру ги ка то мен - ме ж ду зе мя та и не бе- 
то?...

Лу на та за ля з ва ше. Зве з ди те ба в но сле д ва ха пъ тя й. Вре ме то се
раз па да ше и ос во бо ж да ва ше те зи, ко и то мо же ха да по не сат ра- 
зю з да ния бяг на ос во бо де ни те сти хии на про с т ран с т во то, с ко и- 
то мо же ха да бъ дат ед но в ре мен но на в ся къ де.

Слън це то из г ря ва ше. Де нят бър зо вприм ч ва ше умо ре ни те
ски тал ци в здра вия впряг на дел ни ч но то. Пра ва та на Вре ме то
от но во се про то ч ва ше от Вче ра към Ут ре и не ос та вя ше мя с то за
брод - от Вче ра към Ут ре.

Дни те се сме ня ха - един след друг - ед на к ви, от да в на изя ли
въл не ни е то от на ча ло то на но ва та уче б на го ди на в но во то учи- 
ли ще.

 
 



ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Вя тъ рът ви е ше в улея на ули ца та и ка ра ше ке с те ни те да дра с- 
кат с кри ви те си пръ с ти по про зор ци те на гим на зи я та. Спря за
миг, да си по е ме дъх, и с но ва си ла се сто ва ри вър ху ого ле ли те
ули ци. И Ди ля на спря - да си по е ме дъх. Не зна е ше как да про- 
дъл жи.

- Пре д с та ви схе ма та на ато ма на дъ с ка та, след то ва ще про дъл- 
жиш с обя с не ни я та - ду ми те на учи тел ка та по хи мия про з ву ча ха
ка то от ло же на при съ да - Да ни е ла, го во ри, да се го т ви Де си с лав...

Кръ в та за м ръ з на в те ла та на три те “Д” и ху к на ра зю з да на в
жи ли те на ос та на ли те от кла са - за то зи час жер т ви те бя ха оп ре- 
де ле ни. Ели се из мъ к на от мя с то то си ка то хи п но ти зи ра на и
тръ г на към по ди у ма пред чер на та дъ с ка, Де си с лав без по мо щ но
се ог ле да край се бе си, тър сей ки от к лик в очи те на ня ко го. Ди- 
ля на дъл ба е ше те бе ши ра с но к ти, за що то не се се ща ше ка к во
тря б ва да на п ра ви с не го.

- Ато ми те не са не де ли ми, ка к то се е смя та ло ня ко га...- за по ч- 
на Ели от да леч, за да да де въз мо ж ност на Ди ля на да се се ти как
да на ри су ва схе ма та.- Съ с тои се от плъ т но яд ро, съ с то я що се от
про то ни и не у т ро ни, ко е то, ка то ця ло е за ре де но по ло жи тел но
и от еле к т ро нен об лак...

- За ус т рой с т во то на ато ма тря б ва да го во ри Ди ля на, а тво ят
въ п рос е за при н ци па на не о п ре де ле но ст та.

- Да, но той е свър зан с еле к т рон ния об лак, за що то то ч но спо- 
ред то зи при н цип, не мо жем да оп ре де лим то ч но то мя с то на
еле к т ро на в про с т ран с т во то в ня кой оп ре де лен мо мент и...

- До с та тъ ч но! Де си с лав да на п ра ви общ пре г лед на хи ми ч ни те
съ е ди не ния и да на п ра ви връ з ка ме ж ду свой с т ва та им и стро е жа
на еле к т рон на та об ви в ка...

Де си с лав шум но пре г лъ т на и за го во ри за об щи те свой с т ва на
хи ми ч ни те еле мен ти, Ди ля на бър зо ри су ва ше про то ни те и не у- 
т ро ни те в яд ро то на ато ма, Да ни е ла гле да ше тан ца на ке с те ни- 



те, учи тел ка та раз г ръ ща ше дне в ни ка, а уче ни ци те па зе ха пъл на
ти ши на, гле дай ки в пло то ве те на чи но ве те си...

-Ели...Ели?! - Ди ля на до вър ш ва ше схе ма та, Де си с лав, обя с не- 
ни я та си - Ели, за що еле к т рон ни ят об лак да е свър зан с при н ци- 
па на не о п ре де ле но ст та?

- На ли то ч но за то ва се на ри ча „об лак”, мя с то, къ де то еле к т ро- 
нът би мо гъл да бъ де от к рит... а не е „ор би та”, ка к то е при пла- 
не ти те - про ше п на Ели и усе ти, че пре ка ли.

- Да, знам, но за що? Ка жи ми не що за ос мор ки те и де те ли ни- 
те, мо ля те, ка жи... Свър за ни ли са с то зи при н цип и за що?

Ели упо ри то гле да ше одър па ни те кло ни на ке с те на, ко и то се
опи т ва ха да вля зат в ста я та и мно го й се ис ка ше да се хва не за
тях и да из бя га.

- Ели, Ели... ка жи за що?
Ти ши на та в ста я та бе ста на ла тол ко ва плъ т на, че мо же ше да се

на ре же и да се изя де, сти га да има ше кой да я пре г лъ т не. То га ва
учи тел ка та за т во ри дне в ни ка и шу мът от при ле п ва щи те му
стра ни ци про з ву ча ка то то по вен гър меж. Сме хът й, ве сел и за ра- 
зи те лен, взри ви кла с на та стая.

- Бра во, Ди ля на! От ли чен! Да ни е ла, Де си с лав, ос та ве те си бе- 
ле ж ни ци те на ка те д ра та. За днес сти га...

Вси ч ки се сме е ха, до ри съл зи бле с тя ха в не чии очи, а дру ги се
за дъ х ва ха. Са мо три те „Д” сто я ха на по ди у ма и не зна е ха ка к во
да пра вят.

- Е, ка к во, ог лу ша х те ли? Или сте за б ра ви ли уче ни че с ки те
кни ж ки? В та къв слу чай, ло шо, ще ви пи ша за бе ле ж ка в дне в ни- 
ка, е? - тя про дъл жа ва ше да се смее, а по бу зи те й се сти ча ха вла- 
ж ни ва ди ч ки - Хай де, Ди ля на, от на ся се и за теб... От ли ч ни
оцен ки се по с та вят не са мо за до б ри от го во ри, но и за до б ри въ- 
п ро си... Не се ше гу вам, тво ят въ п рос бе ше до бър...

...
Ко ри до ри те, пре вър на ти в си ни по то ци пул си ра ха с не р вен

ри тъм. Глъ ч ка та бе ог лу ши тел на. На то ва ре ни с пал та и чан ти,
уче ни ци те се пре на ся ха от стая в стая. Из ле з ли от ка би не та по
хи мия, кой то мо же ше да се на ре че та ка, те се стро и ха пред „ка- 
би не та” по ма те ма ти ка, кой то пре д с та в ля ва ше стая с го ли сте ни,



ше с т най сет чи на, от ко и то един за учи те ля, а ос та на ли те по д ре- 
де ни в три ре ди ци, и чер на дъ с ка. На х вър ля ха чан ти те си под
про зор ци те, об ле г на ха се по ра ди а то ри те и за ча ка ха звъ не ца.
Уче ни ци те от по-гор ни те кла со ве вли за ха по ста и те, но ос мо к ла- 
с ни ци те тря б ва ше да бъ дат при у че ни към ка би не т на та си с те ма
и пре кар ва ха ме ж ду ча си я та си по ко ри до ри те. В мо мент ка то
то зи, Ели съ жа ля ва ше за ста ро то си учи ли ще. Се д на ла вър ху
чан та та си, тя бе за т ру па на с те т ра д ки, уче б ни ци, сбор ни ци и
уре ди за чер та не. Ску п че ни до нея сто я ха Сил вия и Не ли, а ня- 
къ де зад тях на д ни ча ха и дру ги. Ели се опи т ва ше да на д ви ка
вря ва та, но зна е ше, че ня ма да ус пее. Из ве д нъж, тъл па та край
нея оп лъ т ня чу до ви щ но, сто ри й се, че ще бъ де за т ру па на и сма- 
за на. По с ле вси ч ки от ле тя ха.

- Та ню Ми хов щял да из пи т ва на за да чи те от до ма ш но то - чу
тя и ви дя, че те т ра д ка та й с до ма ш ното е из че з на ла.

Звъ не цът уда ри. Глу хи ят му звук строи от но во вси ч ки ос мо к- 
ла с ни ци пред кла с ни те стаи. Та ню Ми хов, за ел ед на тре та от на- 
пре ч но то се че ние на ко ри до ра ба в но се по к ла ща ше към тях. От- 
к лю чи вра та та. Вси ч ки, ти хи и хри си ми, вля зо ха в ка би не та. Ча- 
сът за по ч на с про вер ка на до ма ш ни те те т ра д ки. Кой знае как и
от къ де, те т ра д ка та на Ели бе ше на чи на й. Тя усе ти те ж кия по г- 
лед на учи те ля в гър ба си и се сви, оча к вай ки уп рек.

- До б ре. Мно го до б ре...- ка за той, и про дъл жи оби кол ка та си
ме ж ду ре ди ци те - Та ка, та ка... тук май не що... е, ще ви дим, ще
ви дим... Е, хай де, мом че, из лез на дъ с ка та, да я на пи шеш там тая
за да ча... хъм... мо же и ня коя дру га...

Сти лиян, кой то бе ше ус пял да пре пи ше за да ча та мал ко пре ди
ча са, но до ри не мо же ше да си спом ни ус ло ви е то й, с мъ ка от ле- 
пи тя ло то си от чи на и с на те жа ли край ни ци тръ г на към дъ с ка- 
та. Ос та на сам. Са мо те ж ко то жу же не на за б ра ве на от есен та му- 
ха му по д с ка з ва ше, че има и дру ги жи ви съ ще с т ва. Кра де ш ком
из вър на гла ва на зад, към три те строй но по д ре де ни ре ди ци с чи- 
но ве. Очи те му тре с ка во об хо ди ха за т во ре ни те ли ца на уче ни- 
ци те. Учи те лят, не въз му тим, про дъл жа ва ше оби кол ка та си.

- Е, днес са мо Сти лиян ще е къ с ме т лия...- по г ле д на не до ко с на- 
то то чер но на дъ с ка та и про дъл жи - Ти май си за б ра вил за да ча- 



та... Е, ни що, дру га ще ти дам... Пи ши. Стра ни те на ус по ре д ник
са 1 сантиметър и 3 сан ти ме т ра, а ос т ри ят ъгъл ме ж ду ди а го на- 
ли те му е 45 гра ду са. Да се на ме ри ли це то на ус по ре д ни ка.

То ч ка та в края на из ре че ни е то па д на ка то ка мък вър ху гла ва- 
та на Сти лиян. Ка мък, кой то от пу ши ка па ка на ре зер во а ра, в
кой то се съ х ра ня ва ше ужа сът от ду ши те на це лия клас. Учи те- 
лят раз де ли пло щ та на чер но то дъ с ка на две с вер ти кал на те бе- 
ши ре на чер та, обър на се с гръб към из пи т ва ния и за по ч на да из- 
пъл ва сво я та по ло ви на с ус ло ви я та на дру ги за да чи, ко и то ос та- 
на ли те уче ни ци тря б ва ше да ре шат. Сти лиян аку ра т но на ри су- 
ва ус по ре д ни ка АВСД и на д пи са стра ни те му АВ=а=3 и АД=в=1.
След то ва ос та ви те бе ши ра вър ху по д ло ж ка та на дъ с ка та и се за- 
ми с ли. Всъ щ ност, не се за ми с ли, за що то чу в с т ва ше гла ва та си
на пъл но пра з на, а се за с лу ша, на дя вай ки се да чуе не що, ко е то
би от к лю чи ло за к лю че на та вра та към лю ле е що то се по з на ние,
ко е то има ше за ус по ре д ни ци те и за ли ца та им. Шум от па да щи
уче б ни ци по по да при в ле че вни ма ни е то му.

- За да ча та е аб со лю т но съ ща та, ка то та зи от до ма ш но то... са мо
чи с ла та са раз ли ч ни - ус пя да про ше п не Ди ля на, на ве ж дай ки се
да при бе ре мо ли в ни ка си и уче б ни ка по ге о ме т рия.

Та ню Ми хов я стрел на с те жък по г лед и про дъл жи да пи ше по
дъ с ка та. Сти ли ян мъ д ро сто е ше с ръ це в джо бо ве те и оча к ва ше
да чуе не що по-съ ще с т ве но от то ку-що по лу че на та ин фор ма- 
ция, ко я то в слу чая му бе съ в сем из ли ш на - ня ма ше ни ка къв
спо мен от до ма ш но то.

- Ели, Ели... как бе ше она зи фор му ла за ли це на ус по ре д ник...
ли це то е ра в но на ед на вто ра Д1 по Д2 по си нус ал фа, къ де то ал- 
фа е ос т рия ъгъл ме ж ду ди а го на ли те Д1 и Д2...- Ди ля на се бе
обър на ла с гръб към учи те ля и го во ре ше до с та тъ ч но ви со ко, за
да бъ де чу та не са мо от Ели.

- То ч но то ва е фор му ла та, но с ка к во ще ти по мо г не, ако не
зна еш дъл жи ни те на ди а го на ли те? - про ше п на Ели, до с та тъ ч но
ви со ко, за да бъ де чу та от Сти ли ян, кой то за по ч на трие с ръ ка
то ва, ко е то то ку-що бе за пи сал под ди к то в ка та на Ди ля на.

- Да, вяр но, но ка к во ни пре чи да на п ра вим ед на си с те ма от
две ура в не ния с две не из ве с т ни и да си я ре шим? Ка к то зна ем,



Д1 на ква д рат плюс Д2 на ква д рат е ра в но на два пъ ти а на ква д- 
рат плюс в на ква д рат... Да не за б ра виш ско би те! - из ви ка тя до с- 
та по-сил но, от кол ко то тря б ва ше, за що то ви дя, че Сти ли ян за- 
пи с ва по ч ти бу к ва по бу к ва то ва, ко е то ка з ва ше.

- Раз би ра се Ди ди, то ч но та ка... От три ъ гъл ник АРД, къ де то Р
е пре се ч на та то ч ка на ди а го на ли те... Ели си пое дъл бо ко въз дух,
за да да де въз мо ж ност на Сти ли ян да на не се на чер те жа то ч ка Р
и про дъл жи - та ако за то зи три ъ гъл ник при ло жим ко си ну со ва- 
та те о ре ма ще по лу чим, че Д1 по Д2 е ра в но на а ква д рат ми нус
в на ква д рат вър ху ко си нус ал фа... , а ал фа, ка к то зна ем от ус ло- 
ви е то, е 45 гра ду са... та-а ще по лу чим, че ли це то е ра в но на
хъм... ед на вто ра а ква д рат ми нус в ква д рат... Съ к ра ща ва ме си- 
нус със ко си нус от 45 гра ду са... и та ка 9-1 вър ху 2... че ти ри ква д- 
ра т ни сан ти ме т ра... То ва е... Ди ди, и ти ли го сме т на та ка?

- То ч но та ка, - про ше п на Ди ля на, до вол на, че то зи ди а лог
най-се т не при к лю чи, а Сти ли ян, при с тъ п вай ки от крак на крак,
три ей ки и пи шей ки, се при б ли жа ва ше към ре ше ни е то на за да- 
ча та.

Ели гле да ше раз се я но то ва, ко е то учи те лят пи ше ше по чер на- 
та дъ с ка и с до са да си по ми с ли, че твър де мно го на по м ня то ку
що ре ше на та за да ча, ка к то и та зи от до ма ш но то. Не й се смя та- 
ше ве че, за то ва обър на те т ра д ка та на по с ле д на та й стра ни ца, взе
мо ли ва с ля ва та си ръ ка и за по ч на да ри су ва три ъ гъл ни ци и
опи са ни те им ок ръ ж но с ти. Не оби ча ше да из по л з ва пер гел, но
зна е ше, че тря б ва да на п ра ви из с ле д ва не на за да ча та, за да я до- 
вър ши до к рай... Сти ли ян про дъл жа ва ше да пи ше и да трие, за- 
що то тер ми нът “ко си ну со ва те о ре ма, при ло же на към три ъ гъл- 
ник АРД” му зву че ше твър де аб с т ра к т но и му бе ше тру д но да
из в ле че кон к ре т но то от не го. Та ню Ми хов се раз хо ж да ше ме ж ду
ре ди ци те и на б лю да ва ше кой ка к во пи ше, без да трие. Ди ля на
ве че бе ше на пи са ла ре ше ни я та на две от три те пре д с та ве ни на
дъ с ка та за да чи, Ели още не бе ше до вър ши ла из с ле д ва не то на
Сти ли я но ва та, ко га то той ти хо се оба ди.

- Го тов съм. Ли це то на ус по ре д ни ка е че ти ри ква д ра т ни сан- 
ти ме т ра...



Вси ч ки вди г на ха очи към дъ с ка та. Чер те жът сто е ше спре т на то
на ри су ван най-го ре, под не го, до б ре по д ре де но сто е ше ре ше ни- 
е то на си с те ма та, а най-от до лу бе от го во рът, по д чер тан с въл но- 
о б ра з на ли ния. От по с ле д ния чин се чу спо да вен сар ка с ти чен
смях, за миг уви с на пъл на ти ши на, а по с ле бе раз д ра на от по ч ти
па ни че с ки про ше п на то то “не!” на Ели, ко е то бе по в то ре но ви со- 
ко от Сти ли ян.

- Не. Мо ля да ме из ви ни те, все още не съм го тов...- ду ми те му
уви с на ха, ка то ръ це те му ви ся ха, без сил ни, край тя ло то. Ча ка- 
ше.

- Ня ма ре ше ние. Та къв ус по ре д ник не съ ще с т ву ва, не мо же да
бъ де на чер тан...

Сти ли ян ба в но из пи с ва ше бу к ва по бу к ва то ва, ко е то чу ва ше.
От по с ле д ния чин се чу при г лу шен смях:

- Аха, се ти ха се най-по с ле...
Си мо, олим пи е цът, шум но за т ръ ш на те т ра д ка та си и сви ре по

из г ле да Ста мен, дру гия олим пи ец, кой то си по з во ля ва ше да се
за ба в ля ва за сме т ка на ба в но ми с ле щи те Ели и Ди ля на, ко и то
все пак бя ха ус пе ли да из мъ к нат Сти ли ян от за т ру д не ни е то му.

- Да бе ше го на п ра вил по-бър зо ти...- про съ с ка той и със страх
за ча ка да ви ди ка к во са из ми с ли ли мо ми че та та от пър вия чин.

Мом че то на дъ с ка та на чер та от но во от се ч ка та АД с ус ло в на
дъл жи на 1 см, очер та с пер гел мно же с т во то от то ч ки, от ко е то
та зи от се ч ка се ви ж да под ъгъл 45 гра ду са и за ча ка но ви ука за- 
ния, ко и то не за къ с ня ха. Из пи с вай ки бу к ва по бу к ва с пре ци з- 
ния си по черк вси ч ко, ко е то чу ва ше, той ско ро по ка за на кла са,
че за да ча та на и с ти на ня ма ре ше ние, за що то ус по ре д ник със
стра ни а=3 см, в=1 см и ъгъл ме ж ду ди а го на ли те 45 гра ду са не
съ ще с т ву ва. Про с то от се ч ка та АВ/2 бе твър де дъл га, за да се
пре се че с дъ га та от ок ръ ж ност, от ко я то от се ч ка та АД се ви ж да
под ъгъл 45 гра ду са. Сти ли ян ста ра тел но по д чер та с въл но о б ра- 
з на ли ния но во то ре ше ние на за да ча та в<a<b.cotgL, или 1<a<1.
(1+ 2)

- Ху ба во Сти ли я не, ся дай. До бър пи сар ще ста не от теб...- по с- 
ле д ни те ду ми на Та ню Михов се уда ви ха в смях, во лен и ве дър,
из т ръ г нат от двай сет и ня кол ко об ле к че ни гър ла.- Е, ре ши х те ли



вси ч ки за да чи от чер на та дъ с ка? Кой то не е, да си ги ре ши за до- 
ма ш но... дру ги те да слу шат. Ис кам вси ч ки до б ре да раз бе ре те и
да за по м ни те, че ма те ма ти ка та не е сме т ки. Ви на ги тря б ва да
сме си гур ни, че то ва, ко е то тър сим, съ ще с т ву ва. И то ва тря б ва да
бъ де при н цип, да се пра ви ви на ги, не ин ци ден т но, ако се се ти- 
те. Ви на ги тря б ва да пра ви те из с ле д ва не, до ри ко га то за да ча та
не е по с т ро и тел на... Та ка. Днес вси ч ки има х те до ма ш но. Ня кои
си го бя ха на пи са ли, дру ги се бя ха по с та ра ли да си го пре пи шат
ця ло то... Сти ли ян не бе ше от тях. Той бе ше на пи сал за да ча та
без из с ле д ва не то. И не бе ше един с т вен. На ка рах го да ре ши по- 
до б на, но съ в сем не съ ща та за да ча на дъ с ка та, за да ви ди те вси ч- 
ки, как мо жем да сме т нем и то при вси ч ки пра ви ла на из ку с т во- 
то за смя та не, че ли це то на не що, ко е то не съ ще с т ву ва в про с т- 
ран с т во то е 4 кв. см... Сво бо д ни сте.

Звъ не цът уда ри. Та ню Ми хов пу с на пар че то те бе шир, ко е то
бе ос та на ло в ръ ка та му на по да и на пу с на кла с на та стая с кла- 
ту ш ка ща се по хо д ка...

...
Слън це то за ля з ва ше и по з ла тя ва ше въз ду ха. От ра зя ва ше се в

про зор ци те на сг ра ди те и ги пра ве ше да из г ле ж дат об ле ни с
кръв. Оти ва ше си де нят. И то зи ден - цве тен лъч, из т ръ г нат от
бе ли те та ла зи на зи ма та. Сви та на то п ка във фо тьой ла си, Ели
ча ка ше по с ле д ни ят слън чев лъч да уга с не. Не ис ка ше да вле зе
от но во в за дъл жи тел на та рам ка на дни те, ко и то, ти хи пре ми на- 
ва ха през нея и без да раз бе ре я сма з ва ха. Не ис ка ше - об ля на в
уми ра щи лъ чи да ста не, за да оти де пред тъм но то бю ро, вър ху
ко е то ча ка ше ку път с уче б ни ци за ут ре. Не ис ка ше, но тря б ва 
ше.  Съ ве ст та й, гу з на от без де ли е то се раз бун ту ва и й от не спо- 
со б но ст та да ми с ли и да пре це ня ва. Усе ща не то, че про пи ля ва
жи во та си се про бу ди, из ри г на ка то ка лен гей зер и я уда ви. Се- 
кун ди те, из бя га ли от ча со в ни ка на сте на та, ху к на ха към нея.
Пре га зи ха я.  Ви дя как се пре в ръ ща в кър ва во пе т но, ко е то, щом
слън це то за ле зе, ще из че з не без сле да. Се кун ди те спря ха. И вре- 
ме то спря. Пре вър на се в то ч ка, в ко я то мо жеш да бъ деш на в ся- 
къ де. Ели ба в но из мъ к на вко ча не но то си тя ло от ме ка та пре г ръ- 



д ка на фо тьой ла и го ос та ви вър ху твър дия стол пред тъм но то
бю ро. Ку п чи на та с уче б ни ци ча ка ше не до ко с на та.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, стра ни ца по ре д на

...Се кун ди те спря ха лу дия си бяг. И спря ха Вре ме то. Из т ръ г нах се
от мя с то то, оп ре де ле но ми в Про с т ран с т во то. Из бя гах... Не ис кам
да съм тук, не ис кам да съм днес... Къ де да бъ да? И ко га... Тър ся от го во- 
ри те на въ п ро си те без от го вор... Ка к во без с ми с ле но на чи на ние... Все ки
ден от го во ри те бя гат, а въ п ро си те се тру пат в чер на та ду п ка на съ з- 
на ни е то ми, ка к то ма те ри я та и енер ги я та се тру пат в гра ви та ци- 
он ния цен тър на ко ла би ра ла не у т рон на зве з да... И про би ват мо я та
Все ле на и ме из х вър лят... Къ де? Ко га? За б лу ден еле к т рон, не о п ре де ле- 
но пре пу с кащ в от ре де но то му оп ре де ле но и офор ме но про с т ран с т- 
во... без вре ме... То ва ли съм аз? Как да тър ся ка к ва съм, как да ис кам да
бъ да, щом не знам има ли ме... Как да тър ся пло щ та на ли це то си,
щом не знам как да до ка жа, че съ ще с т ву ва...

Слън це то до га ря ше. Зла то то на въз ду ха се пре в ръ ща ше в оло- 
во, ка то в не с по лу ч лив ал хи ми чен се анс. Сгра ди те се отър с ва ха
от кър ва ви те си оде ж ди, раз ру ха та ос та ва ше в оби та те ли те им...
Мо ли вът ти хо скър ца ше по бя ла та стра ни ца и ос та вя ше вър ху
нея чер на та си сле да.

...Са ма ли съм в тоя свят?!
Ис кам да пи там. Ис кам да ме чу ят. Ис кам да ми от го во рят.
Ти ши на.
В съ се д на та стая глу хо гру х ти те ле ви зор... Не ис кам не го ви те от- 

го во ри.
Ти ши на.
Не ис кам да бъ да за к лю че на ме ж ду мо и те шест сте ни...
Ще при до бия ли ня ко га ну ж на та енер гия - да ги на д с ко ча... За да

тре п тя при ле ж но в но во то си из ме ре ние?!
Не ис кам...
Плен ни ца на ма к ро с ве та, здра во сгра б чил тя ло то ми с ла пи те на

три те си по з на ти из ме ре ния, аз ис кам да из х вър ля ду ша та си “от- 
въд”. От въд, от въд, къ де то ня ма “тук” и “там”... Къ де то, за да оти- 
деш от “тук” до “там”, ня ма да е ну ж но да пре ми неш през вси ч ки



то ч ки ме ж ду “тук” и “там”... Как да сти г на в про с т ран с т во то ме- 
ж ду яд ро то и пе ри фе ри я та на ато ма? Или в про с т ран с т во то от въд
Все ле на та?! Къ де то, в неструктурираното пра з но на но щ та зве з ди- 
те още не са сти г на ли...

Ти ши на.
Ми с ли те ба в но си про п ра вят път към края на Все ле на та. И бя гат.

От те зи, ко и то от ча я но кре щят и ча кат от го вор.
Ти ши на.
Ис кам да го во ря. За вси ч ко.
Ис кам!
Но ня ма с ко го...
За що то и в дне ш ния век го рят ере ти ци те.
За що то и днес об ще с т во то се стра ху ва от но во то.
За що то все ки раз ли чен е враг...
... По лу чих до б ро въз пи та ние - на у чи ха ме да ми с ля за вси ч ко. Но

ми с ли те ми ос та ват за к лю че ни в мен. И пре пу с кат към края на Все- 
ле на та... Еле к т рома г ни т ни въл ни, раз про с т ра ня ва щи се със ско ро ст- 
та на све т ли на та - ще се вър нат ли ня ко га об ра т но? Ня ко га, ня ко га...
ко га то ще бъ дат уло ве ни от чу до ви щ на ма са, ко я то ще ги усу че око ло
се бе си и ще ги за п ра ти на зад? Ня ко га, ня ко га... ко га то ня ма да бъ да
са ма...

До го ря ло, слън це то бе раз х вър ля ло жар та си вър ху не бе с на та
твърд. Оло вен, въз ду хът те же ше. По си вял, мо ли вът ос та вя ше
бле да сле да по по тъм не ли те стра ни ци...

...Ако ми с лим чер но, по-бе ли ли ста ва ме, ко га то мъл чим?
Ис кам да го во ря!!!
Тук и днес...
Искам!!!
 

 



ЕДИ НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ стра ни ца по с ле д на
...Ня ма по л за от дне в ни ци - кой ги че те?
Аз ис кам да ме че тат... Мо же би за що то не мо га да го во ря...
Но ва та уче б на го ди на бе ше за по ч на ла - ка к то ви на ги, с ка пе- 

щи жъл ти ли с та от зе ле ни дър ве та. И с ек с п ло зия на скри та
енер гия. По с ле ид ва ше но ем в ри, със ско ва ва ща си во та из с му к ва- 
ше вси ч ка та жи з не на си ла и за х вър ля ше чо ве ш ка та об ви в ка на
де кем в ри. Не с бъ д на ти ят мит за бе ли пре с пи от на ся ше и ду ша- 
та. И го ди на та свър ш ва ше - за т ръ ш на ла ка па ка на не с бъ д на ти
ме ч ти с ко ра ва та длан на без с ми с ле но от ми на ло то вре ме. Хо ра- 
та ос та ря ва ха - за ед на нощ и ско ва ни от стра ха пред вре ме то си
обе ща ва ха, че от ут ре, да от УТ РЕ, ще за по ч нат нов жи вот. Но
ут ре се ока з ва ше то ч но съ щи ят ден ка то вче ра, и жи во тът си бе- 
ше все съ щия. И яну а ри ми на ва ше - не о съ з нат. И фе в ру а ри ид- 
ва ше, и март. Про лет та на х лу ва ше - с цве тя та и с пче ли те и с
аро ма ти те. Със за вър на ли те се щър ке ли и с умо ра та, ко я то пре- 
че ше на слън це то да бъ де ви дя но. Не у с пе ли да из ля зат от зим- 
но то си вце пе не ние, хо ра та по па да ха във вла ст та на ля то то, ко е- 
то ги съ бу ж да ше, на т ру п ва ше енер гия в тях и ги ос та вя ше - на
есен та.

И кръ го в ра тът се по в та ря ше. До без к рай.
„Не, до ка то един ден вси ч ко свър ши за ня кой от нас. И то га ва -

край. На на де ж ди те и стре ме жи те. И на въз мо ж но ст та да се до с ти г- 
не съ вър шен с т во то. И да се пре ро дим - в бо го ве. За що то не без с мър ти- 
е то пра ви бо го ве те, а...”

От к рих, от к рих, от к рих...
Ели уми ра ше в съ ня си, от не въз мо ж ността да се съ бу ди.
Съ бу ди се. Ста на от ле г ло то, за пер ди с ха в ли я та си стъ к ло то

на вра та та и све т на но щ на та лам па. Ка то в ма ги че с ки ко нус све- 
т ли на та я от де ли от све та. Из ва ди ку п чи на бе ли ли с ти от че к ме- 
дже то на бюро то си, по ро ви за по до с т рен мо лив. И на пи са най-



го ре на пър вия лист: „Ге нът на смърт та”. Про зо ре цът се от во ри
- към дру га та Все ле на. Та зи, ко я то съ ще с т ву ва ше ус по ре д но на
чо ве ш ка та Все ле на, но в ко я то цве то ве те бя ха по-яр ки - сти га да
мо же ха да се ви дят без очи. Ели по г ле д на през про зо ре ца и про- 
дъл жи - с ви ка, кой то я съ бу ди. Ръ ка та й се дви же ше, тла с ка на
от ми съл та. От из бу х на ла та ми съл, съ б ра ла въ п ро си те и от го во- 
ри те на тол ко ва без сън ни но щи. И мъ д ро ст та - на це лия й жи- 
вот.

 
ГЕНЪТ НА СМЪРТТА

„Слън це то за ля з ва. В ста я та на х лу ват кър ва ви от б ля съ ци, за е д но с
на с тъ п ва ща та нощ. Умо ре ни те ми очи на б лю да ват иг ра та на уга с ва- 
щи те лъ чи с чу п ки те на кри с тал на та ча ша пред мен. Хи ля ди от б ля- 
съ ци се пръ с ват - ка то раз бит кри с тал. Но ча ша та е здра ва. Про тя- 
гам ръ ка към ам пу ла та - за кой ли път. Сря з вам я и из си п вам съ дър- 
жа ни е то й в ча ша та с пре чу п ва щи те се лъ чи. Ка ли ев ци а нид - гле дам
го с без раз ли чие през кра си во то стъ к ло...

...
- От к рих, от к рих! От к рих!
- Ка к во ста ва?
- Кой кре щи ка то луд?!
- То ва е на у ч на ла бо ра то рия, а не па на ир...
- От к рих! От к рих! От к рих...
То га ва от к рих ге на на смърт та. И ста нах без с мър т на.
- От к рих ге на на смърт та - се га сме без с мър т ни. Раз би ра те ли?
- Глу по с ти.
- Глу по с ти ли? За що да са глу по с ти - тя от да в на ра бо ти вър ху то- 

зи про б лем.
- То ва не е про б лем - то ва и безумие.
Та ка ми с ле ха хо ра та от мо я та ла бо ра то рия и моя век. И бя ха пра- 

ви. За що то не бя ха го то ви.
- Ела те, ще ви по ка жа на ше то без с мър тие. Се га ще бъ дем ка то бо го- 

ве. Хо ра та ще ста нат бо го ве.
- Бо го ве ли? Не без с мър ти е то пра ви бо го ве те, а съ вър шен с т во то...



- Раз би ра се, но мо жем ли да ста нем съ вър ше ни без без с мър тие? Без- 
с мър ти е то е път към съ вър шен с т во то.

- Ня ма съ вър шен с т во. То ва е уто пия. Ка к то бо го ве те са уто пия.
Въ п лъ ще ние на пре д с та ви те ни за съ вър шен с т во.

- Ске п тик - ни ма не вяр ваш в мо е то от к ри тие? Ни ма не вяр ваш в
бъ де ще то?

По г ле д нах очи те му - в тях има ше ус ми в ка и лю бов - по с ле д ни те
ус ми в ка и лю бов, ко и то ви дях в очи те на чо век - ка то чо век. То га ва не
им обър нах вни ма ние - не ми бя ха ну ж ни. Се га... мно го е къ с но...

- Ес те с т ве но вяр вам, но са мо за що то е твое от к ри тие и те пра ви
ща с т ли ва.

При ех ду ми те му ка то ли ч на оби да и от вър нах с пър во то кли ше,
ко е то ми до й де на ум:

- Ща с т ли ва съм, за що то ще на п ра вя хо ра та ща с т ли ви. За що то
от к рих ща с ти е то им.

- Ти на п ра ви са мо ед но на у ч но от к ри тие, ко е то тря б ва да ос та не в
ла бо ра то ри и те, за що то, ако из ле зе вън от тях, ще се пре вър не в бич
за чо ве че с т во то.

То ва ве че пре ля ча ша та на тър пе ни е то ми:
- Ка к во, да ос та не в ла бо ра то ри я та? Още се га тря б ва да се опи та...
- В ни ка къв слу чай - то ва е ан ти ху ман но...
Та ка бе ше, но ис ках да бъ да без с мър т на. През це лия си жи вот бях се

стре ми ла към то ва. И ко га то от к рих пъ тя към без с мър ти е то, не
оча к вах, че та ка ще ре а ги ра най-бли з кият ми чо век. Той по не тря б ва- 
ше да е по д го т вен за то зи ден. А не бе ше. И от то ва ме за бо ля.

То га ва ми с лех, че не е до ра съл. Се га раз би рам, че аз не съм би ла.
- Пре д с та вя те ли си жи вот... без к ра ен жи вот, без страх от смърт- 

та...
- Жи вот без смърт! Зву чи зло ве що.
- Зву чи пре к ра с но - ня ма да има пре да те ли, ня ма да има стра х ли в- 

ци, ма ло ду ш ни, са мо у бий ци, стра дал ци... На ли стра хът от смърт та
пра ви хо ра та зли.

- Стра хът от смърт та пра ви хо ра та та ки ва, ка к ви то са. За що то
пред ли це то на смърт та чо век смъ к ва вси ч ки ма с ки. И пред ли це то
на смърт та пра ви ра в но с ме т ка на из ми на тия път. Ако не съ ще с т ву- 
ва ше смърт, хо ра та би ха из жи ве ли жи во та си без по ле з но. Не е ли



стра хът от смърт та си ла та, ко я то дви жи умът на смър т ния ге ний
и го ка ра да тво ри, до ка то има си ли, до ка то има жи вот... Бо го ве те не
са ге нии - са мо хо ра та ра ж дат ге нии...

- А не е ли смърт та та зи, ко я то от не ма от чо ве че с т во то ве ли ки- 
те му умо ве? Пре д с та ве те си, че вси ч ки ге нии, ко и то са жи ве ли до се- 
га, не уми ра ха...

- Ста ри те ге нии щя ха да се из чер пят, а но ви ня ма ше да се ро дят.
Хо ра та не са бо го ве и не са сви к на ли с без с мър ти е то. То ще ги уни що- 
жи.

Не бях за бе ля за ла, ко га об щи ят раз го вор се бе пре вър нал в ди а лог ме- 
ж ду мен и не го - най-бли з кия чо век, кой то ня ко га бях има ла в све та.
За то ва гла сът на ста рия ни про фе сор ме стре с на:

- Ка к во сте се д на ли да фи ло со ф с т ва те - ге нии, смър т ни, бо го ве, и
за б ра вя те хо ра та - ми ли о ни те, ми ли ар ди те - къ де ще жи ве ят? Или
смя та те, че ка то ста нат без с мър т ни, ще пре с та нат да се ра ж дат
но ви хо ра? Ако е та ка - по дя во ли те вси ч ко то без с мър тие. Све тът
ще ос та рее, ще се умо ри, ще се из ха би. Ще се из ро ди. Ще ста нем ка то
бо го вете - за т во ре на ка с та от съ вър ше ни без по ле з но с ти... Пък и ми с- 
ли те ли, че ще има по не един чо век, кой то ще се съ г ла си да ста не без с- 
мър тен?

- Раз би ра се, аз.
- Ти раз би раш ли ка к во го во риш? Ти? Не ти...
Не ис ках да слу шам - аз цял жи вот бях ис ка ла то ва. Съ вър шен с т во- 

то на бо го ве те. И без с мър ти е то бе ше пъ тят.
- Аз от к рих ге на на смърт та. Аз ис кам да ста на без с мър т на. И вие

ще ме на п ра ви те без с мър т на. Длъ ж ни сте.
...
- Длъ ж ни сте...
По с ле д ни те ми ду ми ка то чо век. Още зву чат в уши те ми ка то да- 

ле ч но ехо. Ста ра ла съм се да жи вея та ка, че да не съ жа ля вам за из ми- 
на ли те дни. И за те зи думи не съ жа ля вам.

Чо век ис ка да знае от къ де е до шъл и на къ де оти ва. Ис ка да про ни к не
в не би ти е то. Ис ка да сти г не до зве з ди те, да на д зър не в ато ми те и по-
на та тък... да раз бие еле мен тар ни те ча с ти ци и да ов ла дее енер ги я та
им и по-на та тък... Чо век ис ка да знае вси ч ко - за сво и те пре д ше с т ве- 
ни ци и за сво и те по том ци...



Аз знам вси ч ко. Про пъ ту вах Все ле на та. От го во рих на вси ч ки въ п- 
ро си. За мен тай ни ня ма. Це на та... Це на та е стра ш на. Пре жи вях
мно го - мно го стра дах и мно го ви дях... Бях бо ги ня на ва ши те пра о т- 
ци, хо ра на дне ш на та ци ви ли за ция. Бях жрец в хра мо ве те на Еги пет,
бях ца ри ца в Ме со по та мия. Изу ча вах пи с мо то на въз ли те при ин ки- 
те и ас т ро но ми я та на ма и те... Из ле тях с те зи, ко и то по с т ро и ха
пла то то На с ка. И се за вър нах...

При съ с т вах на мно го на у ч ни от к ри тия. Гле дах как уче ни ос ле пя- 
ват над сво и те стъ к ле ни ци. Не ги пре ду п ре ж да вах за опа с но ст та.
Бях же с то ка, но ни ма ня кой е пре ду п ре ж да вал ге ни и те на мо я та ци- 
ви ли за ция? Гле дах как хо ра оти ват на кла да, за да от с то я ват от да в- 
на из ве с т ни ми ис ти ни. И не спи рах па ла чи те. Ни ма ня кой е спи рал
па ла чи те на мо я та ци ви ли за ция?

Пре жи вях двор цо ви пре в ра ти, бун то ве, въ с та ния и ре во лю ции. Мо- 
жех да ги пре до т в ра тя. Мо жех да ги на со ча по друг път. Не го на п ра- 
вих. Ни ма ня кой го е пра вил то га ва, ко га то се е ко вя ла ис то ри я та на
мо я та ци ви ли за ция?

Аз не бях бе зу ча с тен зри тел на те зи съ би тия.
Жре ци те ме уби ха в Еги пет. От от ро ва ум рях в Рим... Бих се под

зна ме на та на Жа на д’Арк, ос та вих гла ва та си в ко шо ве те под ги ло- 
ти на та на Ро бе с пи ер... И през вси ч ки те вой ни во ю вах - с брон зов
щит и меч, и с же ле з ни до с пе хи на кон, и око пи “на нож” пре в зе мах, и
ле тец-из т ре би тел бях... Те жат... ми ли о ни те го ди ни... те жат.

Слън це то ве че е за ля з ло. Чер на та ча ша стои пред мен... Ед ва ви ж- 
дам очер та ни я та й в рам ка та на чер ния про зо рец, но знам - пред мен
е.

Пред очи те ми е ця ла та ис то рия на Все ле на та - с вси ч ки те не й ни
слън ца и вси ч кия Ра зум - под не бе са та на пла не ти те им... Те жат...
ми ли о ни те све то ве... и оня ден...

- Длъ ж на си, длъ ж на си...
Не го ви ят глас в те ле фон на та слу шал ка ме стре с на. Гла сът на най-

бли з ки я чо век, кой то ня ко га съм има ла... Да, и то ва се слу ч ва - ня кой
да се пре ро ди в ня ко го... сти га да са ми на ли до с та тъ ч но ми ли о ни го- 
ди ни. Но се га ро ли те са сме не ни - аз съм зря ла та, той не з ре ли ят:

- Длъ ж на си - ня маш пра во - да дър жиш та ко ва от к ри тие в тай на...
Та то ва е... ге ни ал но... Ге нът на смърт та! Пре д с та вяш ли си - жи вот



без смърт... Без к ра ен жи вот без страх от смърт та... То ва при на д ле- 
жи на чо ве че с т во то - ня маш пра во да мъл чиш...

За т ва рям те ле фо на. Мо же би е прав? Тря б ва да раз ми с ля... Но - що
за ли це ме рие? Въ п ро сът е ре шен - ве д нъж за ви на ги. Аз ня мам пра во да
из да вам от к ри ти я та на моя век. Тол ко ва пъ ти мъл чах. Не от с тъ пих
пред кла ди те, ня ма да от с тъ пя и се га, пред гла са от те ле фон на та
слу шал ка... гла сът на най-бли з кия чо век, ко го то ня ко га съм има ла. Ка- 
к во от то ва, че се от на ся до мое от к ри тие? Аз не го да дох на моя век,
ня ма да го дам и на то зи... Не мо га... аз знам ка к во е без с мър ти е то,
знам, че то не е за чо ве ш ки съ ще с т ва... Мо же би съм его ист? Мо же би
и дру ги тря б ва да се до ко с нат до не го... Мо же би - тол ко ва ми ли о ни
го ди ни жи вях са ма...

И не ста нах съ вър ше на. Не ста нах, въ п ре ки без с мър ти е то. Не се ос- 
во бо дих от стра ха пред смърт та. Не ста нах по-ум на, не ста нах по-
до б ра. И не на п ра вих дру го от к ри тие, ос вен мо е то пър во от к ри тие,
ко е то на п ра вих ка то смър т на...

Аз са мо на у чих от го во ри те на въ п ро си те без от го вор... Но ка к ва по- 
л за от то ва - от го во ри  ще бъ дат да ва ни от сле д ва щи те по ко ле ния и
въ п ро си без от го вор ще има. Ви на ги ще има, но ви на ги ще бъ дат дру- 
ги... И хо ра та ще вър вят към сво е то бъ де ще - ще вър вят на пред и без
да са без с мър т ни. И ще бъ дат хо ра - и до б ри и ло ши, и глу па ви и ум- 
ни, и не ж ни и гру би... и ня ма да бъ дат съ вър ше ни, за що то са хо ра, а не
бо го ве, и за що то... не без с мър ти е то пра ви съ вър шен с т во то...

...Ис кат от мен ге на на смърт та... не ка го от к ри ят са ми... аз ня ма
да пре ча на то ва от к ри тие, но не ка то бъ де тя х но...

...
Вди гам ча ша та с ка ли ев ци а нид, до пи рам я до ус т ни те си и пия.

Чу в с т вам смър тен ужас, ма кар да знам, че ня ма да ум ра.
Ут ре ще от к ри ят тру па ми, вдру гиден ще ме по г ре бат. А след то- 

ва...
След то ва от но во на път. На път към бъ де ще то, към не из ве с т но- 

то...”
Ели сло жи три те то ч ки и ос та на за г ле да на в про зо ре ца. Ис ка- 

ше да из ре жат ге на на смърт та и от нея. Не се стра ху ва ше от без- 
с мър ти е то - ще ше да го из дър жи. А и ед но ця ло без с мър т но чо- 
ве че с т во, раз се ле но в ми ли о ни те све то ве на Все ле на та... мо же би



ще ше да по с ти г не съ вър шен с т во ? Но тя... как ис ка ше да го по с- 
ти г не, до ри и смър т на...

…
По то ч ни те ли нии громо ля ха ог лу ши тел но. Смра д та бе не о пи- 

су е ма. Ели бър зо тъ п че ше кра с та ви ч ки те в при и ж да щи те бур ка- 
ни. Тра ка не то им пре ми на в пре пу с ка щи ко пи та.

... Си ви ят жре бец га ло пи ра ше по пра ш ния път, скрил уши те в гри- 
ва та си. Ан бе при ле п на ла към ши я та му и ги до ко с ва ше с къ д ри ци те
си. Кур шу ми те на пре с ле д ва чи те пи щя ха край тях. Де вой ка та усе- 
ти пар ва не в ля во то си ра мо, но не изо х ка. Са мо още по-плъ т но при- 
ле п на към ко ня. В гла ва та й бе пу с то, за що то зна е ше, че ако ми с ли,
ня ма да се из мъ к не. Бе ше не въз мо ж но да се из мъ к не. Си ви ят жре бец ле- 
те ше по пра ш ния път, ко га то се из п ра ви на за д ни те си кра ка. Пре- 
гър на ла гри ва та му, с ко ле не впи ти в ко ня, са ма ста на ла кон, Ан не се
от де ли от седлото, но па д на за е д но с Гри. Жи во т но то бо ле з не но из ц- 
ви ли, за ри ко пи та в пра х а. Ан ско чи на зе мя та с го ла шпа га в ръ це.
Ня ма ше вре ме да ми с ли - ни то за се бе си, ни то за Гри. Пред нея сто е- 
ше Чер ни ят кон ник - пи с то ле тът му още ди ме ше. В миг той се на- 
ме ри на зе мя та и за с та на “ан гард”. Оръ жи я та се кръ с то са ха. Ос т- 
ри е та та бле с тя ха на слън це то, и от б ля съ ци те им чер та е ха дъ ги, ка- 
то змии...

„Не, то ва не ста ва. Гри не би ва да ум ре. И ако Ан се га убие Чер ния
кон ник - то ва е краят..”- Ели по г ле д на ча со в ни ка си. Има ше още
час и по ло ви на до края на смя на та. Е, по не до то га ва Чер ни ят
кон ник тря б ва ше да жи вее, а Гри, си ви ят жре бец, изо б що не би- 
ва ше да уми ра... Не й се ми с ле ше по ве че. Ели на тъ п ка още ед на
кра с та ви ч ка в бур ка на и се ог ле да. Ни ко га не бе ше до пу с ка ла,
че ня къ де по све та мо же да има тол ко ва мно го мръ со тия, съ б ра- 
на на ед но мя с то. И то ва бе ше кон сер вен ком би нат - хра на та на
на ро да. Бо же, Го с по ди, те ж ко на тия, де то ще си ку пят сте ри ли- 
зи ра ни кра с та ви ч ки... Ели ма ши нал но хвър ли ед на, по ко я то й
се ви дя, че има твър де мно го кал. Про с ле ди по лета й и ви дя как
ту п на в кра ка та на ед но мо ми че, с три сто ла от да ле че но от нея.
Кра с та ви ч ки те в ле ге на на мо ми че то се бя ха свър ши ли, то не у с- 
пе ш но се мъ че ше да на д ви ка по то ч на та ли ния, и тъй ка то ни- 
кой не й об ръ ща ше вни ма ние, а бур ка на й бе не до пъл нен, се ог- 



ле да око ло се бе си и ви дя кра с та ви ч ка та в кра ка та си. На ве де се,
по из т ри я в кра чо ла на до че ния си пан та лон и я на тъ п ка в бур- 
ка на. На Ели по ве че не й се гле да ше. И по не же не й се ми с ле ше,
ос та ви об ра зи те си на сво бо да.

Се га, ко га то не бе ну ж но да ги по д ре ж да с ду ми, те из бу х на ха.
И взри вът по ме те по то ч на та ли ния, ха ле то, це ли ят ком би нат.
Ос та на пра ш ни ят път, не й де в сре д но ве ко в на Фран ция и Слън- 
це то, из пе пе ля ва що све та с лъ чи те си. Си ви ят жре бец Гри ско чи
на кра ка, отър си пра ха от се бе си, зае по зи ция и ата ку ва. Под си- 
ла та на ма си в ни те му за д ни ко пи та доспехи те на Чер ния кон- 
ник се раз ле тя ха...

Ели раз тър си гла ва - про к ле ти те ду ми са ми се по д ре ж да ха и
изя ж да ха цве то ве те на об ра зи те... Се га ня ма да ми с ли, ве че ня ма
да ми с ли... Цве то ве те се вър на ха - ви дя жа ду ва щи те дъжд край- 
пъ т ни дра ки. И пу к на ти ни те в гръ д та на зе мя та. И умо ра та - по
ли це то на Чер ния кон ник... ня ма та мол ба за по чи в ка в по г ле да
му. И то га ва шпа га та на Ан на п ра ви по с ле ден финт, на ме ри
про лу ка в за щи та та му и го про ни за... Чер ни ят кон ник сто е ше,
ка то ста туя за би та в пъ тя. Ръ це те му из пу с на ха оръ жи е то и учу- 
де но до ко с на ха гръ д та. Ан ви дя кръ в та, ко я то се сти ча ше ме ж ду
пръ с ти те му...

Ели гле да ше кръ в та, ко я то се сти ча ше ме ж ду пръ с ти те й...
- Хей, из х вър ле те го! Бур ка на се счу пи...- и по не же не бе ше си- 

гур на да ли са я чу ли, ху к на на до лу по по то ч на та ли ния да тър- 
си счу пе ния бур кан.

...
Слън це то из га ря ше и се из г ра ж да ше и из си п ва ше об ра зу ва ла- 

та се енер гия край се бе си. Тя ху к ва ше през пра з но то про с т ран с- 
т во и сля по се блъ с ка ше в из пре чи ла та се на пъ тя й Зе мя. Сто- 
вар ва ше се с ця ла та си си ла вър ху нея - из пе пе ля ва ше я ня къ де,
а дру га де я ка ра ше да раз цъ ф ти. Раз цъ ф тя ла, Зе мя та зе ле не е ше
и те ж ки пло до ве се тру па ха по то п ла та й твърд...

Об ра ли пло до ве те, все още с ра бо т ни дре хи, Ди ля на и Ели се- 
дя ха на пло ч ни ка зад ба ра ка та и чу пе ха кай си е ви ко с тил ки.
Слън це то ве че за ля з ва ше, но от пло ч ни ка се из лъ ч ва ше го ре щи- 
на ка то от пещ. Го во ре ха за ма те ма ти ка и за бъ де ще то. Ели гле- 



да ше по с то ян но из п лъ з ва ща та се пре в ръ з ка на ръ ка та си и то ч- 
ни те уда ри, с ко и то Ди ля на уцел ва ше ко с тил ки те и ми с ле ше за
це ло ст та и за вър ше но ст та на не й на та ли ч ност. Ис ка ше й се - по- 
не по ня ко га да бъ де си гур на в ма те ма ти ка та и в бъ де ще то - ка к- 
то Ди ля на бе си гур на в тях, но не бе ше. Твър де пъ с тър бе ше све- 
тът, твър де раз ли ч ни - пре ди з ви ка тел с т ва та му... и твър де мно го
- пъ те ки те към Ут ре. Ди ля на оби ча ше да за с та ва на пра га им и
да гле да към евен ту ал ни те ре ал но с ти, до ко и то во де ха. Чу ж ди
ре ал но с ти, но до ко с на ти през ду ми те на Ели, те ста ва ха бли з ки
и жи ви. Ис ка ше й се - по ня ко га да мо же да сти га до тях са ма, но
не мо же ше. Твър де здра во се бе впил све тът в нея. И мра зе ше
све та - за ра ди твър ди те му но к ти, с ко и то я дър же ше. Вди г на
очи и сре щ на по г ле да на Ели - мо с тът, по кой то из бя га от въд.  
Уви с на ла ме ж ду не бе то и зе мя та, ка то в не би тие, Ели уло ви по г- 
ле да на Ди ля на. Умо ре на се при ю ти в не го - връ з ка та й със све та
- си гур на, ис тин с ка, здра ва. Ус ми х на се - из га ря ха и се из г ра ж да- 
ха - ка то слън ца. Не з най ни си ли пул си ра ха край тях.

...
Вър вя ха по пра ш ния път - из гу бе но мно же с т во - ме ж ду по ле то

и не бе то. С ав гу с то в с ко изо би лие Га ла к ти ка та от г ръ ща ше гръ д- 
та си и от к ри ва ше ще д ро ми ли ар ди те ка п ки жи вот, раз п ръ с на- 
ти ня ко га в не би ти е то... Вне за п но не бе то за сия с бя ла све т ли на,
а зве з ди те уга с на ха. Ели не раз б ра как и от къ де, но ве че зна е ше,
че то ва мя с то по ня ка къв на чин ще бъ де свър за но с жи во та й.
Не бе то пак по чер ня, а зве з ди те за б ле с тя ха.

Вър вя ха по пра ш ния път, умо ре но вла че ха кра ка...
… Ан и Гри вър вя ха, умо ре но вла че ха кра ка. Се га, ко га то Чер ният

кон ник бе ше мър тъв, и Ан бе ше из пъл ни ла ри цар с кия си дълг, тя из ве- 
д нъж осъ з на, че пъ тят пред нея бе свър шил ...

“Не, та ка не ста ва, тря б ва да има не що в края на пъ тя, но ка к во?
Ня ка к ва на г ра да? Ка к ва мо же да бъ де на г ра да та на уби е ца?”

Ели тръ с на гла ва - ве че ня ма ше пли т ки, ко и то да я уд рят и да
я из ва ж дат от уне са й, но же с та бе ос та нал. “Ан не е уби ец - тя по- 
бе ди в че с тен дву бой. Чер ни ят кон ник е уби ец и тя го на ка за за пре с- 
тъ п ле ни я та му...” Ели сти с на юм ру ци и усе ти бол ка та в длан та
си. Ви дя кръ в та, ко я то се сти ча ше ме ж ду пръ с ти те й, ви дя кръ в- 



та, ко я то се сти ча ше ме ж ду пръ с ти те на Чер ния кон ник. И ли- 
це то му с цвят на зе мя и учу д ва не то в очи те му. И кър ва ви ят
връх на Ани на та шпа га. По с ле Чер ни ят кон ник ру х на и дъ хът
му от ле тя. Ан бе ше уби ец, ка к ви то и да бя ха по д бу ди те й. И Ели
не ис ка ше да бъ де Ан. Не ис ка ше Шпа га та на от мъ ще ни е то да
на не се уда ра си с не й на та ръ ка. Да, до б ре й бе ше ка то на б лю да- 
тел. За що то та ка не тя, а Ан ще из вър ви пъ тя до края. И там ня- 
ма да има на г ра да. Ня ма да има ни що.

Ели вър ве ше по пъ тя - ко га ще свър ши не й ният път и ка к во
ще има в края му? Пъ тят свър ши - до ог ра да та на ла ге ра. Пре к- 
ра ч ва ха пра га му - де се т ки, сто ти ци но зе. Вли за ха - без ро по т но,
ти хи. И се раз п ръ с ва ха - по тъ ва ха в ба ра ки те, в ле г ла та си, в съ- 
ня. До сле д ва щия ден, ко га то - пак щя ха да ра бо тят за хля ба на
на ро да  - с не в ръ с т ни де т с ки ръ це.

 
 



ДВА НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Не бе то се бе сля ло с мо ре то - от в ся къ де. И слън це то гре е ше -
над вси ч ко. Лъ чи те му из пе пе ля ва ха - вси ч ки.

Цве тът на не бе то се сля с цве та на мо ре то - по гъл нат от глъ би- 
ни те му. И цве тът на мо ре то се сля с цве та на не бе то - из пит от
без к рая му. Пти ци те се гмур на ха и за п лу ва ха към дъ но то. Ри би- 
те из ле тя ха, по гъл на ха зла то то на зве з ди те с лю с пи те си и за си я- 
ха.

Све тът се вър на в сво е то на ча ло, ко га то ни кой още не се бе се- 
тил да раз де ли сти хи и те. Ве т ро ве те и те че ни я та бя ха ед ни - те
об ти ча ха те ла та и ги пра ве ха съ вър ше ни.

Флу и дът об г ръ ща ше тя ло то й от в ся къ де. И я из т ла с к ва ше на- 
пред, по д чи нен на ра в но мер ни те й дви же ния. Слън це то бе из- 
че з на ло, пре вър на ло се в све т ли на. И све т ли на та я об г ръ ща ше,
за па ли ла въз ду ха и во да та. Ели из г ре б ва ше ог не на та сти хия и
при д ви ж ва ше тя ло то си на пред. На пред, към цен тъ ра на Все ле- 
на та, към мя с то то, къ де то кра ят се пре в ръ ща в без к рай и Все ле- 
на та се вли ва в дру га Все ле на. Ели се дви же ше на пред със сво бо- 
да, по-го ля ма от сво бо да та на по ле та, за що то мо же ше да се дви- 
жи в по ве че от три из ме ре ния. Не зна е ше как то ва бе ста на ло
въз мо ж но, но зна е ше, че е та ка.

И плу ва ше, плу ва ше, плу ва ше.
Све тът от да в на бе из че з нал, за х вър лен от съ з на ни е то й. Ня къ- 

де в дъ но то му бе ос та нал са мо пул сът на Все ле на та. И не го ви ят
ри тъм я дви же ше на пред, на пред, на пред... Към съ вър ше на та
сво бо да, ко я то - още миг, и ще ше да по с ти г не.

- Умо ри ли се, Ели, или мо жем да про дъл жим?
- Да про дъл жим...- слън це то из го ри очи те й, ко га то го по г ле д- 

на - Ни ко га не съм би ла по-мал ко умо ре на... Мо ре то из ми вси ч- 
ко... по гъл на ме и ме из п лю, из пъл не на с енер гия...

Тя от но во по то пи ли це то се във во да та и се от т ла с на с ръ це. С
дла ни те усе ти съ п ро ти в ле ни е то на флу и да, кой то се плъ з на по- 
к рай тя ло то й и я из х вър ли на пред... Още на пред, още по-бли зо



до сър це то на Все ле на та... По-бли зо - до мя с то то, къ де то краят се
пре в ръ ща в без к рай.

...За все ки сър це то на Все ле на та е раз ли ч но. Раз ли ч но ту п ти - за
все ки.  За що то за все ки без к рай но ст та е раз ли ч на, ка к то и кра ят е
раз ли чен - за все ки. .. Ща с т лив е то зи, кой то на ме ри сър це то на сво я- 
та Все ле на и чуе ри тъ ма му, за що то то зи ри тъм ста ва ри тъм на
жи во та му. И пре в ръ ща умо ра та в енер гия.

Ели плу ва ше към сър це то на сво я та Все ле на и ду ми те пул си- 
ра ха в ума й с ри тъ ма му.

- Връ ща ме се - гла сът на Але к сан дър раз би енер гий ния й щит.
Мо ре то на х лу отвся къ де и я сгра б чи в хла д на та си гръд. Ели

по тъ на. Ви дя от ра же ни е то на слън че ви те лъ чи по по вър х но ст та,
пре вър на ла се в бля сък на зве з ди. Пти ци те плу ва ха към дъ но то,
ри би те из ле тя ха. То га ва енер гий ни ят й щит се за т во ри, от т ла с- 
на я - от дъ но то на го ре, из х вър ли я - от тре то то из ме ре ние и я
вър на в по з на ти те две. Ели не зна е ше как, но зна е ше, че ве че мо- 
же да съ ще с т ву ва в по ве че от три из ме ре ния.

- Не по з во ля вай на ни що да те стря с ка, та ка мо жеш да се уда- 
виш - Але к сан дър се сме е ше с ця ло то си ли це, но най-мно го с
очи те си, ко и то има ха цве та на мо ре то и не бе то - До б ре се спра- 
ви, ако се бе ше за ба ви ла още се кун да, щях да се гмур на за теб.

И Ели се сме е ше - с ця ло то си ли це, но най-мно го с очи те.
„Очи те й са зве з д ни не бе са”- бър зо пре ми на през ума й сра в не ни- 
е то, ко е то ви на ги я бе оза да ча ва ло. Се га раз б ра, че то ва са ус ми- 
х на ти чер ни очи... Ща с т ли ви очи... не й ни те очи.

- Аз ня ма да се уда вя. Ни ко га ня ма да се уда вя. Въл ни те ме об- 
г ръ щат ка то люл ка. До ри да ис кам, мо ре то ще ме из т ла с ка наго- 
ре.

- До б ре е, че ми с лиш та ка. Най-ва ж но то ко га то плу ваш е, да
усе щаш во да та ка то част от се бе си. И да не се стра ху ваш. Хо ра- 
та се да вят от страх.

- Да, знам, но ако сре щ на ня кое жи во т но, на при мер аку ла...
- Чер но мор с ка та аку ла не на па да хо ра... Мно го мал ко жи во т- 

ни на па дат чо ве ка. Про с то той не е ес те с т ве на та им хра на...
- Да, знам. И то ч но за ра ди то ва... Мо ре то си е тя х но, а не мое...

На ше с т ве ник ли съм за тях?



- Ед ва ли. Плу вай ки на по вър х но ст та, на ня кол ко сто тин ме т- 
ра край бре га, ти не из ме с т ваш ни ко го от мя с то то му в хра ни- 
тел на та ве ри га... И все пак… винаги съм се питал… за що ево лю- 
ци я та е тла с на ла ра зу ма към су ша та? Во д на та сре да да ва по-го- 
ля ма сво бо да на дви же ни е то и по-го ле ми въз мо ж но с ти. Да ли
сме слу чай ност, или гре ш ка?

- Тре то то из ме ре ние, на ли? Но мо же би не е слу чай но... то ва,
че най-ра зум но то съ ще с т во на пла не та та е ог ра ни че но в дви же- 
ни я та си. Мо же би то ч но липсата на сво бо да да се дви жи в три те
из ме ре ния на про с т ран с т во то е по д ти к на ла чо ве ка да се са мо у- 
съ вър шен с т ва, за да я пре о до лее... и за да мо же да оти де на в ся- 
къ де. Мо же би ще сти г нем и до зве з ди те ня кой ден... Мо же би,
то ч но за що то там не е мя с то за чо ве ци... Как ми с лиш?

Бя ло, слън це то све те ше и пра ве ше край се бе си не бе то бя ло. С
ос ле пе ли очи Ели се ог ле да. Са ма бе ше, ме ж ду мо ре то и не бе то.
И са мо глу хия шум на въл ни те се блъ с ка ше в нея. Вя тъ рът ве е- 
ше, про мъ к нал се ме ж ду въл ни те - из су ши ли це то й, из су ши
очи те й. Слън це то ги из пи и те пак се на мо к ри ха. Са ма бе ше.
Ужа сът про пъл зя, об гър на я от в ред. Хла д на та гръд на во да та
пул си ра ше. Но то ва не бе ше пул сът на не й на та Все ле на. И той
не пре в ръ ща ше умо ра та в енер гия. Той пра ве ше страх. Ба в но
стра хът про ла зи в тя ло то й. Сви се в сто ма ха й, из го ни то п ли на- 
та му, сви се в гръ д та й, из го ни ра зу ма от гла ва та й... Вя тър сви с- 
те ше... Ели за т во ри очи - за да не ги из су ши вя тъ ра. Из го ни
стра ха, за да не из су ши ду ша та й. Пое въз дух и се гмур на. По тъ- 
на - в тре то то из ме ре ние на своя свят, ко е то ево лю ци я та й бе от- 
не ла. От во ри очи - при з ра ч но да леч, дъ но то ма ме ше. Сум ра ч но
и хла дно, спо кой но и гла д ко, дъ но то ма ме ше, ка то го ра та с па- 
да щи ли с та.

И Ели па да ше, ос во бо де на от стра ха. Но не по тъ на, за що то
тър се ше. Ко га то на ля га не то на во д ния стълб над нея ста на не- 
по но си мо за сле по о чи я та й - тя из п лу ва. И го ви дя - тре во ж но да
се ог ле ж да - за нея. Ви дя об ле к че ние в очи те му и зна е ше, че то
се от ра зи в очи те й. И то га ва раз б ра, че са об вър за ни - от от го- 
вор но ст та, ко я то но се ха - един за друг. Раз б ра но ва та си сво бо да.
Сво бо да та да се дви жи в че т вър то то из ме ре ние. Вре ме то - из ти- 



ча ше през пръ с ти те й - ка то во да, съ б ра на в ше пи. Не мо же ше
да го за дър жи. Ни то да го спре. Ни то да го вър не на зад. Но мо- 
же ше да го на ка ра да вър ви по-бър зо - за нея. Мо же ше - чрез не- 
го - да пре с ко чи въз ра с то ва та ба ри е ра. На п ра ви ла го бе. От въд
бе. Там, къ де то цял жи вот бе ис ка ла да бъ де. И то ва бе окон ча- 
тел но.

...
Но щ та бе по гъл на ла мо ре то. Не бе то, пъл но със зве з ди се сли- 

ва ше със све т ли ни те на ку рор та. Ви со ко го ре, от хъл ма, те на б- 
лю да ва ха иг ра та на све т ли на та с мра ка.

Пу с то та из пъл ни вси ч ки ду ши - из ме те ги. Ста на ха чи с ти и
ку хи - ка то про с т ран с т во то в края на га ла к ти ка та. И по с ле - око- 
ло един с т ве ния атом, ос та нал във вся ка ду ша се об ра зу ва Слън- 
це и из ри г на. Из ри г на с ки тарен звън и пе сен.

Ста ри те пе с ни из пъл ни ха ду ши те и про с т ран с т во то. Пре вър- 
на ха пу с тия ръ кав на Га ла к ти ка та в сър це на Все ле на та.

Але к сан дър из т ръ г ва ше от ки та ра та зву ци, по-сил ни от из ри г- 
ва не на но ва зве з да. И вси ч ки пе е ха - Ди ми тър, с не си гу рен ба- 
ри тон и Ана, с кре х ко со п ра но; Ди ля на, с не му ти рал още глас и
Ина - с глас на ан гел; Ири на - уве ре но, Йор дан с но с тал гия, Зор- 
ни ца - съ б ра ла зве з д ния звън, и Ели... Ели са мо слу ша ше.

И гле да ше - ки та ра та, ко я то пре вър на ръ ка ва на Га ла к ти ка та в
цен тър на Все ле на та.

Му зи ка та се ле е ше и раз къ с ва ше ду ша та й с кра со та та си. С
кра со та та на из съ х на ло то дър во над гла ва та й, из зад кло ни те на
ко е то на д ни ча ше Лу на та. С кра со та та на вя тъ ра, по ел аро ма та
на мо ре и ба де ми. С кра со та та на не бе то, на те жа ло от из ри г ва- 
щи слън ца.

Ели слу ша ше и на б лю да ва ше. Ли ца та им - от во ре ни, ка то
про зор ци, из зад ко и то се ви ж да ха ду ши те им. Умо ре ни и бол ни
от бол ка. Умо ре ни и бол ни от уси ли е то да бъ дат сво бо д ни... Ду- 
ши те из ли за ха - през очи те, през гър ла та, през пе сен та. Бя га ха -
ка то обе зу ме ли на пу с ка ха те ла та си и бя га ха - на сво бо да. И
умо ре ни се връ ща ха, и бол но се сви ва ха в те ла та си - не на ме ри- 
ли сво бо да. И пак на д ни ча ха из зад очи те - пак тър се ха про лу ка -



за бя г с т во и за сво бо да. Очи те на въз ра с т ни те, при ко е то днес бе
до ш ла. Та ки ва ли бя ха и не й ни те очи?

Тя ба в но от ме с ти по г ле да си към Ди ля на. Лу на та я ог ря ва ше и
я пра ве ше да из г ле ж да ка то до ш ла от дру ги вре ме на. Иг ра е ше
си с къ д ри ци те око ло че ло то й, по д пал ва ше ги ка то оре ол, а по с- 
ле са мо тен лъч из вай ва ше ру ло то й, на и с ти на до ш ло от дру ги
вре ме на. С не во лен жест при г ла ж да ше ко си те си, из в ръ ща ше
гла ва ка то на сце на и още миг - ще се раз т во ри в све т ли на та и
ще из че з не - в дру ги вре ме на.

Не из че з на. Ос та на - при ко ва на, за ко ва на, око ва на? Във вре ме- 
то, в ко е то по гре ш ка се ро ди. Ду ша та й из ди ра ше очи те й от въ- 
т ре и ис ка ше да из ле ти. Да се скрие, да я ня ма. Раз д ра очи те й.
Солен поток по те че, тялото й се тресеше ка то бру ле но дър во.
Из бя га. Пла ж ен ше з лонг ос та на да се тър ка ля край огъ ня.

Ели не ста на. Ни кой не ста на. Пе сен та про дъл жа ва ше да из ва- 
ж да ду ши те, да ги из веж да, да ги по ве ж да... към не що, ко е то не
мо же да бъ де до с ти г на то. И по с ле да ги раз къ с ва, да ги за х вър ля
- умо ре ни и бол ни - от без на де жд ност и кра со та. Лу на та хвър ля- 
ше бле ди те си сен ки и ги ло ве ше ка то с мре жи, ду ше ше ги, за си- 
па ни със зве з ден прах и бя га ше през сен ки те на об ла ци те с ве ч- 
ния си бяг към за ле за... Ко га се от ро ви ха ду ши те - от без на де жд- 
ност? Ко га бол ка та ги уби и бя г с т во то ста на ме ч та?

Ина пе е ше. Съ б ра ла в гър ло то си ця ла та мощ на осем го ди ш- 
но то си тя ло, тя из х вър ля ше гла са си към зве з ди те, към но щ та и
към мо ре то. Или към ан ге ли те, с ко и то се при ли ча ше? По глас.
И по ли це. До ри по тя ло то, ли ше но от кри ле. Но не и по очи те -
в тях бе съ б ра на мъ д рост, до ко я то ни кой ан гел не бе ше се до ко- 
с вал. И бол ка, ка к ва то ня ма в рая. Ина пе е ше и с гла са си пре в- 
ръ ща ше зе мя та в рай. Но бол ка та в очи те й ос та ва ше. За к лю че- 
на ду ша - и бя г с т во ня ма.

Ели ста на, Лу на та я об ви в лъ чи те си, на п ра ви я не ви ди ма и я
от да ле чи - до края на по ля на та, до края на горичка та с ба де ми- 
те. Там се дя ха Ди ля на и То дор. Се д на до тях. Но щ та ги по гъл на,
ка к то бе по гъл на ла мо ре то. И не бе то пъл но със зве з ди се сля със
све т ли ни те на ку рор та. Ви со ко го ре, от хъл ма, те гле да ха иг ра та
на све т ли на та с мра ка.



…
... Слън це то пре в ръ ща ше зла ти с та та ко жа в шо ко ла до ва. Ля то- 

то си оти ва ше. Мо ре то изя ж да ше бре га, чай ки те изя ж да ха ог ри- 
з ки те на ку рор ти с ти те, тях пък ги изя ж да ше зе мя та. Кръ го в ра- 
тът про дъл жа ва ше - енер ги я та се на т ру п ва ше в те ла та, за да не
ум рат през есен та.

Ке с те ня ва та ко са на Ина ста на зла т на, ру са та ко са на То дор -
сла ме на. За би ли чер ни ко ле не в пя съ ка, те стро я ха за мък, а мо- 
ре то ги от ми ва ше. Сви та под ча дъ ра, Ди ля на ре ша ва ше за да чи,
Ана и Ири на ти хи ч ко клю кар с т ва ха, ос та на ли те иг ра е ха на кар- 
ти... Ели на б лю да ва ше - дви же ни е то на Слън це то по не бо с во да
и дви же ни е то на сен ки те по пя съ ка. Дви же ни е то на хо ра та - ме- 
ж ду ча дъ ри те и сен ки те; ме ж ду Слън це то и пя съ ка. На б лю да ва- 
ше - по вея на вя тъ ра вър ху ли ца та и мо ре то. И пля съ ка на пти- 
чи те кри ле.

По с ле ста на - с ме ко та и гра ция, ка к ви то не по з на ва ше у се бе
си. Тръ с на гла ва и чер ни те й къ д ри ци, не до ко с на ти от слън це то
се раз пи ля ха по ра ме не те й. Из ви гла ва на зад - из си па ха се ка то
во до па ди към зе мя та. Но не па д на ха - ръ це те й ло в ко ги уло ви ха
и спле то ха. И без жа ло с т но ги на пъ ха ха в гу ме на ша п ка. То га ва
усе ти по г ле ди те - де се т ки по г ле ди, впи ти в нея. Усе ти как я огъ- 
ват и ма ч кат, как се раз ти ча, по ти ча, и се сли ва с пя съ ка... Са мо
й се ис ка ше да се слее с пя съ ка. Ог ря но от слън це то, шо ко ла до- 
во то й тя ло бле с те ше, съ вър ше но, ме ж ду зе мя та и не бе то. Гла ва- 
та й се за лю ля, в края на дъл га та шия, по не се на от не во лен жест.
Очи те й сре щ на ха по г ле ди те - ка то щит. И ги от б лъ с на ха - хла д- 
но и ис тин с ки. По с ле ба в но тръ г на към мо ре то. То об ли за пръ с- 
ти те й с въл ни те си и я по гъл на. Спа си я - от без жа ло с т но то
слън це и без жа ло с т ни те по г ле ди на хо ра та край нея. При ю ти я
в хла д ни те си ла с ки.

Ко га то ви дя, че Ели ста ва, Ди ля на усе ти спа ре ния въз дух под
ча дъ ра, и ле п ка ва та пот по тя ло то си и хи ля ди те пе съ чин ки,
впи ти в не го. Усе ти же га та и ля то то и бол ка та, че си оти ват и
ужа са от ид ва ща та есен и но во то на ча ло, ко е то не бе на ча ло, а
са мо нов кръг от кръ го в ра та на за дъл жи тел но то уче не, ко е то я
уни що жа ва ше. За х вър ли за да ча та с яд - по дя во ли те, цял жи вот



то ва я ча ка - и ста на. Обър на ли це то си към слън це то и се ус ми- 
х на с при с ви ти кле п ки. И тя усе ти по г ле ди те - де се т ки ал ч ни по- 
г ле ди - и ху к на към мо ре то, да скрие зла ти с та та си ко жа, из лъ ч- 
ва ща си я ние в си ни те въл ни.

Де ца та, ви де ли мо ми че та та да вли зат в лю би ма та сти хия за х- 
вър ли ха ло па т ки те и ко фи ч ки те с пя сък и ги по с ле д ва ха.

По чу в с т ва ли раз д ви ж ва не то на хла пе та та и въз ра с т ни те усе- 
ти ха по ка на та на лъ ха ща та све жест во д на шир. Из п ра ви ха се,
из т ръ с ка ха се от пра ха на пя съ ка и тръ г на ха - спо ди ря ни от по г- 
ле ди. Пак по г ле ди, изя ж да щи те ла та - на Ана, ле ко на те жа ло, но
още па зе що сле ди на съ вър шен с т во; на Ири на, ле ко от пу с на то,
но още по мо ми че ш ки сла бо и по д ви ж но; на Зор ни ца, за к ръ г ле- 
но, но за то ва пък с мле ч на све жа ко жа, ка то на се вер на бо ги ня.

Бе ло т но то ка ре ос та на с три ма. Але к сан дър ста на, отър си се
от пя съ ка и тръ г на - към ов ла дя на та сти хия, ко я то му да ва ше
енер ги я та и спо кой с т ви е то си. Йор дан и Ди ми тър ос та на ха - те
не мо же ха да плу ват и ба в но по тъ на ха в по ли ти ко-ис то ри че с ки
спор - коя от Ве ли ки те си ли и в кой пе ри од най-мно го е до при- 
не с ла за пе чал но то съ с то я ние на дне ш на Бъл га рия.

Де ца та се гонеха край ша ман ду ри те, же ни те по с ре ща ха въл- 
ни те с те ла и смях. Але к сан дър ми на край тях, по с ле сти г на до
ша ман ду ри те. И че ти ри ма та го пле ни ха - с ве се ли и умо ля ва щи
по г ле ди – „Взе ми ни на да ле ч но плу ва не”- то ва кре щя ха де т с ки- 
те ли ца. Але к сан дър се за с мя.

- Ели вче ра до б ре се спра ви, ид ва и днес. Ди ля на съ що, ако ис- 
ка. Но тря б ва да се на у чиш да то пиш гла ва та си, Ди. То ва е.

- О, та т ко, мо ля те, и аз - очи те на Ина, мо к ри от мо ре и съл зи,
бле с тя щи от слън це, из го ре ли от въ т ре ш ния огън на ду ша та й
го мо ле ха - не с ду ми, с вси ч ко.

- Мно го си мъ ни ч ка, та те, ка то ста неш на де сет, обе ща вам ти...
- Вуй чо, аз съм на еди най сет, зна чи мен ще взе меш? - мом че то

го гле да ше с очи, от къ с на ти от си не ва та на не бе то. От не се ни
очи, тъй мал ко ис ка щи, оби к но ве но, а днес... днес ця ло то де те
бе в тях.

- До го ди на Теди, се га па зи Ина и плу вай те ме ж ду ша ман ду ри- 
те. Ди ля на?



- Не мо га да по то пя гла ва та си...
- Ели?
- Тръ г ва ме.
Тръ г на ха. Бре гът ос та на да леч, с те ла та, плу ва щи в при боя.

Све тът ос та на да леч - и дни те му, ед на к ви, си ви, те ж ки.
Плу ва ха, мо ре то ги от де ля ше - от це лия жи вот. От вси ч ко, ко е- 

то мо же да се ка же с ду ми, ко е то мо же да се пи п не, да се ви ди, да
се чуе. Ос та на ли ме ж ду мо ре то и не бе то, Все ле на та им да ва ше
она зи сво бо да и си ла, ко и то се па да ха на бо го ве те, ако ги има,
или на те зи, ко и то се стре мят към съ вър шен с т во то им.

Мо ре то я по гъл на, из ми, из пи, раз т во ри я. Тя ста на част от не- 
го. И то га ва раз б ра сво бо да та, ко я то й по з во ля ва ше да се дви жи
в по ве че от че ти ри из ме ре ния. Сво бо да та на от къ с ва не то - от
жи во та и све та.

Ели бе в ка п су ла - плъ т но об ви та от в ся къ де с ма те рия или
енер гия, ко и то не при на д ле жа ха на по з на то то вре ме п ро с т ран с т- 
во, тя съ ще с т ву ва ше вън от све та и жи во та. Тя на б лю да ва ше -
ди с тан ци ра но, чу ж да. На б лю да ва ше - мо ре то, сля то с не бе то, и
се бе си, плу ва ща в без к рая им. И Але к сан дър, плу ващ ня къ де до
нея. Ина и То дор, кръ с то с ва щи упо ри то про с т ран с т во то ме ж ду
ша ман ду ри те, ус т ре ме ни към че т вър то то из ме ре ние. Ди ля на,
кро т ко при би ра ща се към бре га, умо ре на от на си ли е то да пре с- 
ко чи се бе си и да пре ми не гра ни ца та на во д на та по вър х ност, а с
то ва и гра ни ца та на вси ч ко, ко е то тря б ва да бъ де пре ми на то.
Ири на, Ана и Зор ни ца, зи мор ни ча во бър ше щи те ла та си на пя- 
съ ка, от да в на за б ра ви ли пре ди з ви ка тел с т во то на стран но то, но
мо же би още усе ща щи, че там ня къ де, в из тъ не лия край на де ня
све тът се сру т ва и се из г ра ж да от но во - раз ли чен за все ки. За все- 
ки, кой то има си ла та и во ля та да го на п ра ви раз ли чен. И въ о б- 
ра же ни е то - за да го съ т во ри - раз ли чен. Ди ми тър и Йор дан, от- 
да в на за х вър ли ли све та на пя съ ци те и ча дъ ри те, по тъ на ли, за тъ- 
на ли, за ле п на ли - за ми с ли, с ко и то ни що не мо же да се про ме- 
ни.

И хи ля ди те хо ра - на тъ п ка ни, за тъ п ка ни, за зи да ни, за гу бе ни -
сред пе съ чин ки те на пла жа и Все ле на та.

 



 



ТРИ НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Ели се вгле ж да ше в ог ле да ло то. По-ско ро - тър се ше ли це то си
в не го. Ба в но из т ри с длан гла д ка та му по вър х ност. И усе ти ко- 
жа та - ме ка и то п ла. Ус ми х на се - бле ди те ус т ни раз чу пи ха съ- 
вър ше на та ли ния на ску ли те й. До ко с на ги с пръ с ти - твър ди и
ле ко из п ръ х на ли. Взе ку тий ка с крем от то а ле т ка та на Ана и ги
на ма за. То зи път ус ми в ка та й бе ше ос ле пи тел на -”ка то на Би ля- 
на”- по ми с ли и из пу с на ку тий ка та. При з ра кът на Би ля на до ко с- 
на ръ це те й и сло жи в тях чер ви ло.  Ели ба в но очер та ус т ни те
си с не го. Се га ве че ус ми в ка та й бе ше ка то на Би ля на - ус ми в ка,
ко я то про ме ня ше ли це то, ли ч но ст та й и вси ч ко, до ко е то се до- 
ко с ва ше.

Ели гле да ше от ра же ни е то си в ог ле да ло то - бе ше пре к ра с на
ка то фея. Взе спи ра ла та на Ана и вни ма тел но на не се чер на та
боя вър ху ми г ли те си. Очи те й ста на ха още по-го ле ми и тъм ни- 
ят им бля сък про би про с т ран с т во то и ри ко ши ра в нея. За п ле не- 
на от по г ле да си, Ели се ус ми х на - с ус ми в ка та на Би ля на, ко я то
от но во пре об ра зи све та. От ме т на гла ва на зад, раз ре са ко си те си.
Сво бо д ни и вол ни, те я об ви ха ка то оре ол. По с ле об ле че най-ху- 
ба вия пу ло вер на Ана, обу но ви те си джин си, на п ръ с ка се с пар- 
фюм и из ле зе. За пър ви път оти ва ше на ис тин с ки ку пон. За пър- 
ви път бе по ка не на, за е д но с це лия клас, на ро ж де ния ден на
своя съ у че ни ч ка.

Ле те ше по пъ тя към до ма й - не зна е ше къ де е, но зна е ше, че
ще го на ме ри. И бе ше ща с т ли ва - от къ с на та от си ви те си дни, от
за дъл же ни я та, от кни ги те, уро ци те, от “тря б ва”. Ти ча ше по кал- 
ни те ули ци, но не ви ж да ше раз ме к на та та пръст по по д ме т ки те
си, а са мо си ньо то в не бе то.

Сти г на. По з на апар та мен та по му зи ка та, ко я то из ли за ше от в- 
ся къ де. Ва я на от во ри вра та та, за ля я със си не ва та на очи те си.
Ели пъ х на цве тя в ръ це те й и я ос ле пи с ус ми в ка та си.

Вля зо ха в го с т на та, из пъл не на с го с ти. Яр ко об ле че ни, ос во бо- 
де ни мом че та и мо ми че та - те не при ли ча ха на си ни те ка лъ пи,



ко и то по з на ва ше от клас. Вси ч ки се сме е ха, го во ре ха шум но,
тан цу ва ха. Те зи, ко и то се бя ха раз по ло жи ли на ди ва на се сме с- 
ти ха, тя се д на в от к ри ла та се про лу ка и се по чу в с т ва част от тях.
За пър ви път - част от не що, ко е то... ед ва се га раз б ра, че оби ча.
Оби ча ше ги - те зи за с ме ни ли ца, ко и то не й об ръ ща ха вни ма- 
ние, но ко и то по ня ко га има ха ну ж да от нея. И тя по ня ко га има- 
ше ну ж да от тях. Вля зо ха Ди ля на и Не ли. Из г ле ж да ше не въз мо- 
ж но, но се на ме ри мя с то и за тях. За пър ви път Ели не се де ше до
Ди ля на и за пър ви път не се чу в с т ва ше не си гур на от то ва. Ус ми- 
х ва ше се и на б лю да ва ше.

Мръ с ни ят сле до бед се пре вър на в син кри с тал, а по с ле в нощ.
Про лет та на х лу ва ше през от во ре ни те про зор ци и пра ве ше въз- 
ду хът в го с т на та опи я ня ващ. Ане лия и Бо жи дар се це лу ва ха, за- 
б ра ви ли све та, Ва я на и Све т ло зар тан цу ва ха, и спле те ни те им
дла ни си обе ща ва ха вси ч ко. Не ли гле да ше с ог ром ни те си пъ с т- 
ри очи Вен ци, за к ли на ше го - да я по г ле д не. И зна е ше, че то ва
ня ма да ста не. Ди ля на гле да ше в сте на та, за да не гле да очи те на
своя обо жа тел, ко го то ува жа ва ше, но в ко го то зна е ше, че ня ма да
се влю би. Про лет та на х лу ва ше в от во ре ни те ду ши и ка ра ше те- 
ла та да лу ду ват. Тан цу ва ха и се сме е ха, очи те се тър се ха и се об- 
ли ва ха в све т ли на. И бе ше ху ба во, тол ко ва ху ба во, че Ели не мо- 
же ше по ве че да ос та не.

Из мъ к на се не за бе ля за но и из ле зе на бал ко на. Про лет та я ата- 
ку ва още с пър во то вди ш ва не. И я по бе ди. Смъ к на вси ч ки ма с- 
ки, вси ч ки бро ни, ого ли я ця ла та. Му зи ка та вле зе в ду ша та й -
раз д ра я. Вя тъ рът раз вя пар ца ли ви те й къ со ве - и ги за п ра ти към
зве з ди те, къ де то им бе мя с то то.

Ели ос та на на бал ко на. Не Ели, че ру п ка от Ели. Че ру п ка, из- 
лъ ч ва ща све т ли на - с на си те но ро зо ви ус т ни и ми г ли, на те жа ли
от чер но та.

„Се га, или ни ко га”- по ми с ли си Вла ди с лав, до ка то я гле да ше,
ог ря на от Лу на та, с ко си, бле с тя щи ка то оре ол, об гър на ли гла ва- 
та й. Се га или ни ко га, за що то знаеше, че ни ко га ня ма да бъ де
по-бли зо до нея, въ п ре ки всички ча со ве ко и то им пре д с то я ха -
на об щия чин.

Ели усе ти при съ с т ви е то му без сетива. Не се обър на.



Той сло жи ръ це те си на пер ва за - ед ри и сил ни ръ це. Вла ди,
единстве но то мом че, в чи е то при съ с т вие се чу в с т ва ше не ж на и
кре х ка. Един с т ве но то, ко е то бе ше по не с по ло вин гла ва по-ви со- 
ко от нея. Ус ми х на се с ус ми в ка та на Би ля на...

Ус ми в ка та на Ели - тя раз би но щ та на пар че та и хвър ли зве з- 
ди те в кра ка та му. Све тът из гу би очер та ни я та си и вси ч ко из гу- 
би сми съ ла си. И той го на п ра ви - до ко с на я. До ко с на с края на
пръ с ти те си пръ с ти те й. И пла мък оза ри но щ та и вси ч ко в не го.
Из бу х на ли ят пла мък ос ве ти и нея.

Ели гле да ше - ви со ко и да леч бе - в своя та обвивка, направена
от чуждо време, с материя от чужди небеса.

Ви дя черупката на тялото си - до лу, на бал ко на, из га ря на от
не ж ност и от све т ли на. Ви дя и Вла ди. Ви дя ръ це те им - до ко с на- 
ли се на пер ва за. Ви дя  ръ ка та си - от д ръ п ва ше се. Ще я по с ле д- 
ва ли?

По с ле д ва я - опи я нен - как ис ка ше да я до ко с не, ця ла та. Не ж- 
на, кре х ка, съ вър ше на… най-ум на та, ко я то ня ко га бе сре щал.
Та ка ва, за ка к ва то не бе ме ч тал. До ко с на ръ ка та й отново - по-
сту де на от ме тал ния пер ваз на бал ко на.

„Въз мо ж но ли е да съм оби ча на”- по ми с ли Ели и стресната от
неочакваната ми съл из т ръ г на ръ ка та си от не го ва та – „Ще ме по- 
с ле д ва ли? Ако да - да...”

Не я по с ле д ва. Сту дът на не й на та ръ ка ско ва ду ша та му. Ос та- 
ви я - от въд, къ де то й бе мя с то то. Кра си ва, не ж на, ум на - пре ка- 
ле но съ вър ше на, за ка к ва то не бе ме ч тал… Оти де си.

Ду ша та й се вър на, раз къ са на от зве з д ния вър топ. Тя усе ти с
длан та си то п ли на та на ме та ла, съ б рал лъ чи те на мар тен с ки те
но щ ни не бе са.

... Вървяха и ря д ка та кал джва ка ше под по д ме т ки те им. Ди ля- 
на го во ре ше - въз мутена от ди ва ш ка та му зи ка, ко я то би ли при- 
ну де ни да слу шат и от ди ва ш ки те тан ци, ко и то тря б ва ло да гле 
дат. И Ели  го во ре ше - не зна е ше за ка к во. Зна е ше са мо, че ед на
вра та е за т во ре на за нея - за ви на ги, или за още мно го дъл го...

...
Слън це то гре е ше и но се ше с лъ чи те си про лет та. Втур на се

през би с т ро то не бе, през ре ха ви те кло ни на дър ве та та, блъ с на се



в за с па ли те про зор ци, на д ни к на през стъ к ла та им, про би си път
през мъ т ния мрак на ста и те, вле зе в гла ви те на хо ра та и ги съ бу- 
ди - със сво бо да та, ко я то но се ше.

„Не де ля е...”- по ми с ли си Ели съ не но и ско чи раз съ не на.
„Не де ля е”- из го ни ми съл та от гла ва та си Ана и от но во за с па.
„Не де ля е”- Ди ми тър сто ва ри вър ху хол на та ма си ч ка де бе ла

ку п чи на със спи са ния по ма те ма ти ка и не о бе з по ко я ван от
никого за по ч на да ре ша ва за да чи те в тях.

Ели съ би ра ше енер ги я та на го ре ща та во да, из б ли к ва ща под
ду ша.

Спя ща, Ана при го т вя ше за ку с ка та.
Ди ми тър се опи т ва ше да по с т рои пре се чен мно го с тен в п-мер- 

но то про с т ран с т во.
Се дя ха и за ку с ва ха - за е д но. Ми ни г ри лът бе сто п лил мал ка та

ку х ня. Мъл ча ни е то им я ох ла ж да ше. Бър за ха - ка к то все ки ден,
все ки за т во рен в ми с ли те си. Пръв ста на Ди ми тър, на бър зо на- 
ла пал сан д ви чи те си и не до пил чая си. Ана го по г ле д на с по г лед
- ка мък, но за мъл ча, на дя вай ки се по не Ели да се на х ра ни до б ре.
По тъ на ла в све та на кни га та, ко я то бе че ла до раз съм ва не, тя не
усе ти гне ва на май ка си и ти хо се из мъ к на след ба ща си, ос та ви- 
ла не до ко с на ти сан д ви чи те си в чи ни я та. С ов ла дян глас и не о в- 
ла де ни емо ции, Ана тръ г на след нея.

- Къ де оти ваш, Ели?
- Да че та.
- Пак ро ма ни, на ли? - в гла са на Ана бе ос та на ла са мо умо ра.
- Да… Че тох Зо ла...- Ели все още не чу ва ше на с т ръ х на ла та ти- 

ши на край се бе си и про дъл жи с грей на ли очи - Той е по-до бър
от вси ч ки, ко и то ня ко га съм че ла. По-ис тин с ки е... ако ня ко га за- 
по ч на да пи ша, бих ис ка ла да пи ша ка то не го...

- Ако ня ко га за по ч неш да пи шеш, ще за по ч неш да пи шеш ка- 
то се бе си, в про ти вен слу чай ня ма сми съл...- об ле г на та на аку- 
му ли ра ща та пе ч ка, Ана аку му ли ра ше то п ли на та й, но гла сът й
ос та на сту ден, мно го по-сту ден, от кол ко то би ис ка ла - Ели? Пра- 
виш ли не що, за да за по ч неш да пи шеш? Пра виш ли изо б що не- 
що, ко е то си стру ва да бъ де на п ра ве но?



Ели по чу в с т ва гне ва с ко жа та си, или с не що дру го, пре ди Ана
да про дъл жи. Ос та на не по д ви ж на, с ръ ка за ле п на ла за дръ ж ка та
на хол на та вра та.

- Ма мо? - гла сът на мо ми че то се пре кър ши, тъм ни на, на с тъ п- 
ва ща от в ред на мъ т ни та ла зи я об гър на - Кое е то ва, ко е то си
стру ва да бъ де на п ра ве но?

Чу до ви ща про те г на ха ръ це от бя ла та за ма з ка на сте ни те, про- 
би ха ро зо ва та кре х кост на та пе ти те и впи ха ос т ри но к ти в бе ли- 
те им шии. Мъл ча ха, ос та на ли без ми съл и без дъх. И бе ше тъм- 
но, с вси ч ки слън че ви лъ чи, ос та на ли за к лю че ни в тя с но то про с- 
т ран с т во на то п лия им хол.

- Да по ми с лиш за бъ де ще то си, Ели... за то ва, ка к ва ис каш да
бъ деш след две го ди ни... ка к ва ис каш да бъ деш през це лия си
жи вот...

Все ле на та се взри ви, по ме те вси ч ки из ме ре ния, пра ва та на
Вре ме то се сгър чи и се сви в сте г на та спи ра ла. Чер на, плъ т на и
не по да т ли ва, сте на та на бъдещето сто е ше пред Ели, на две го ди- 
ни раз с то я ние. И един с т ве ният път, кой то во де ше до нея, свър- 
ш ва ше в кра ка та й.

- На п ра ви не що за Ут ре, Ели...- гла сът на Ана се уда ви в страх
от „Ут ре”, ду ми те й уви с на ха в стро ше но то про с т ран с т во, ка то
по ли ч ба - Учи... бъ ди по д го т ве на за вси ч ко, ако не зна еш кое ще
бъ де твое бъ де ще... Съ у че ни ци те ти ве че раз ви ват те ми по хи- 
мия и био ло гия, по ге о г ра фия и ис то рия, до ри по ли те ра ту ра...
а ти ден и нощ че теш ро ма ни и гле даш с пра зен по г лед в та ва- 
на...

- Аз уча, ма мо, ка к то си ме учи ла... в учи ли ще...- Усе ти ла от но- 
во бли ка щия гняв на Ана, Ели бър зо про дъл жи - Не ис кам да се
ка ра ме... Не знам ка к во да пра вя и пра вя вси ч ко... не знам...

- Не зна еш! То ва е! - гла сът на Ана звън на ка то хла д на сто ма- 
на. С на со че но за удар ос т рие про дъл жи - Кой то знае не гле да в
чи на, не мъл чи... кла с на та ти ми ка за, че в час по ис то рия ни ко- 
га не вди гаш гла ва... Ти оби чаш ис то ри я та, Ели... За що?

Ка то в сън, в кой то ти чаш през пя съ чен бряг, Ели ба в но от ле- 
пи кра ка та си от по да, от т ла с на вра та та с ця ло то си тя ло, ка то че
въз ду хът край нея се бе пре вър нал в ле пи ло и из ле зе.



- Знам... Срам ме е...- за т ръ ш вай ки вра та та про ше п на тя.
Из ли зай ки, усе ти опу с то ше ни е то, ко е то бе ос та на ло след нея.

Вле зе в сво я та стая. Че рен и ле п кав, ка то ка т ран, въз ду хът я уду- 
ши. Се д на на сто ла пред бю ро то си - че рен и ле п кав. За ле п на. И
ми с ли те й, ле п ка ви, ос та ва ха в гла ва та и уми ра ха, за т ру па ни,
пре ди да се ро дят.

Ба в но вли зай ки във все ки д не в ния ко ло воз, Ели за по ч на да
пре х вър ля де бе лия куп с уче б ни ци и те т ра д ки от дя с на та си
стра на в ля ва та. От ва ря ше те т ра д ка та, ви ж да ше за г ла ви е то на
уро ка, раз ли с т ва ше уче б ни ка. Схе ми, фор му ли и сло во - бър зо
се по д ре ж да ха в гла ва та й и но во то по з на ние кро т ко за е ма ше
оп ре де ле но то му че к ме дже в па мет та й. Ос та вя ше уче б ни ка от
ля ва та стра на и про дъл жа ва ше. На пи са до ма ш ни те си, за що то
зна е ше, че ут ре от нея ще бъ дат пре пи са ни... Слън це то на д ни- 
ча ше през про зо ре ца. Умо ре ни, лъ чи те му уви с ва ха пре кър ше- 
ни над гла ва та й, из гу би ли би т ка та с на с тъ п ва щия зад гър ба й
мрак. Уче б ни ците ле жаха мър тви пред нея. Ро ма нът на Зо ла,
по лу п ро че тен ле же ше на по да. Из це де на от вси ч ко жи во в се бе
си, Ели гле да ше с пра з ни очи го ло то стъ к ло на про зо ре ца. Ръ це- 
те й, от с ку б на ли се от кон т ро ла на ума й ро ве ха кни жа та, раз х- 
вър ля ни под пло та на бю ро то й.

На ме ри ста рия си дне в ник, от во ри го... От гър на го на чи с та
стра ни ца, по г ле д на през про зо ре ца, ръ ка та й са ма на ме ри хи- 
ми кал. И Все ле на та се от во ри. Она зи, ко я то я при ю тя ва ше, ко га- 
то ня ма ше къ де да оти де...

 
Стра ни ца, при ба ве на към ДНЕ В НИ КА НА ЕЛИ

...Ве че е по ч ти про лет. Ко ки че та та на д ни чат с бе ли те си ча ш ки
из под чер ния сняг. Жъл то слън це грее в си во то не бе. Но днес то не
вле зе в на шия дом. Чер на сте на стои пред мен, ко га то ми с ля за Ут ре.
Все по-че с то ми се на ла га да ми с ля за Ут ре. Все по-че с то ми го на ла- 
гат. И мра кът, уп лъ т нял, изя ж да ме...

Ис кам да кре щя, да вия... Мъл ча. Ду ми те на май ка ми про г лу ша ват
ти ши на та ми. Мъл ча... За що е тол ко ва те ж ко да чу еш от друг со б с- 
т ве ни те си ми с ли? За що се чу в с т ваш длъ жен да им про ти во с то иш?



Цъ ка ча со в ни кът. Не ис кам да го слу шам. Чу в с т вам се из гу бе на в
ха о са от ма те рия и вре ме, без к рай ни в ми на ло то, бъ де ще то и про с т- 
ран с т во то. Ко му е ну ж но мо е то Ут ре? А жи во тът ми?

Стоя на пра га на мо я та Га ла к ти ка и гле дам Зе мя та, сгу ше на до
Слън це то, без с ми с ле но вър тя щи се око ло оси те си, без да зна ят на къ де
оти ват и за що... Из бър с вам ка п ки те, уви с на ли вър ху вър ха на ми г ли- 
те ми и се ус ми х вам при ми съл та, че хо ра та пра вят съ що то. Дру га- 
рят Х, по тъ нал в бла жен с т во то на со б с т ве но то си бла го по лу чие се
вър ти са мо до вол но око ло ос та на сво е то „Аз” и без да съ з на ва, за е д но с
то ва про с то дви же ние из вър ш ва и ед но по-сло ж но, кръ жи око ло ли ч но- 
ст та на дру га ря У, кой то го при те г ля с по-го ля ма та те жест на по- 
ло же ни е то си, а дру га рят У, за е д но с вър тя щия се око ло не го Х кръ жи
око ло ня кой друг цен тър с по-ви со ко по ло же ние...

То ва сра в не ние ме ж ду хо ра та и зве з д ни те си с те ми не мо же да ме
раз сее за дъл го. Връ щам се към раз го во ра с ма ма и от го во ри те, с ко и то
бих мо г ла да й от вър на се блъ с кат в гла ва та ми... Не мо га да ги из ре- 
ка. Усе щам то п ли на та на кръ в та, ко я то пул си ра в бу зи те ми... Срам
ме е - до ри ко га то са мо ми с ля за на и в ни те от го во ри на съ у че ни ци те
ми в ча са по ис то рия... за що то те са ум ни, мно го ум ни... в ча са по
ма те ма ти ка... Пул си рат бу зи те ми. Ще се пръ с нат ка пи ля ри те им
от то п ли на та на бли ка ща та кръв... Въ п рос: „При чи ни и пре д по с та в- 
ки за въз ни к ва не то на дър жа ва та.” От го во ри: „Пле ме на та се стра ху- 
ва ли и за по ч на ли да се съ ю зя ват сре щу ви зан тий ци те...” Или – „Ари- 
с то к ра ти те ис ка ли да ог ра б ват по ве че на ро да и за то ва.” Или... За да- 
вих се - до ри ко га то са мо ми с ля за то ва.

Кой е ви но вен за ог ра ни че но ст та на връ с т ни ци те ми, на умните
ми връстници???

Кой е ви но вен за не с по со б но ст та им да раз съ ж да ват зря ло и със сво- 
и те гла ви?

За що ос та на х ме без иде а ли, без стре ме жи, без ме ч ти...
Без ни що, за ко е то си стру ва да жи ве ем...
Без Ут ре.
...
Ко га то Ели за т ръ ш на вра та та на хо ла, Ана ос та на под сру те- 

ния уют на до ма, кой то все не ус пя ва ше да съ з да де. Те с ни те сте- 
ни ста ва ха още по-те с ни. При ти с на та от тях се за ду ши. От во ри



очи. Сте ни те бя ха по ме с та та си. Пое дъл бо ко въз дух, за да ус по- 
кои ди ша не то си и раз лю ля но то сър це. Не ис ка ше да бъ де тук,
къ де то Ди ми тър, се д нал пред мал ка та хол на ма си ч ка, от ру па на
с без б рой сбор ни ци и спи са ния с не ре ше ни за да чи, изя ж да ше
ця ло то про с т ран с т во с без раз ли чи е то си... към нея, към Ели, към
до ма им и към вси ч ко, ко е то ста ва ше днес. Ана усе ти как гне вът
от но во се на ди га в нея. Опи та се да го ов ла дее - не бе ше спра ве д- 
ли ва към Ди ми тър... но не ис ка ше... не ис ка ше да бъ де са ма...
сре щу чер но то Ут ре... Ще ше ли да има Ут ре... за не й но то мал ко
мо ми че... тол ко ва не при го д но за све та край тях... тол ко ва уя з ви- 
мо и обър ка но, хва на то в ка па на на ума си, чрез кой то вси ч ко
по с ти га ше бър зо... И се из ра ж да ше - от мър зел, пре ди з ви кан от
ли п са на це ли...

...Ка то клон от дър во, от ру пан със сняг... не, ка то вей ка че ре шо ва, с
про ле тен цвят...

Ду ми те връ х ле тя ха - из ве д нъж. Сто ва ри ха се ка то чук вър ху
гла ва та й... Ще ги уло ви, мо же да ги уло ви... ка к то ня ко га, ко га то
пи ше ше сти хо ве в сту ден т с ки те си те т ра д ки... Къ де ли ос та на ха,
скри ти от вре ме то, стри ти на прах?

Ана бър зо ста на, взе от би б ли о те ка та лист и мо лив, сви се във
фо тьой ла си и за по ч на да пи ше. Бе ше ща с т ли ва и сво бо д на. И
ня ма ше ну ж да от про лу ка та ме ж ду за ве си те на про зо ре ца за да
из бя га и да бъ де на в ся къ де...

Ко га то свър ши, ти хо вле зе в ста я та на Ели. Мо ми че то спе ше.
Тя не ж но из бър са с длан вла ж но то му че ло и го це лу на. Ос та ви
из пи са ния лист вър ху бю ро то.

Ди ми тър не б ре ж но драскаше поредната ре ше на за да ча. Сле- 
по о чи я та му дрън ча ха ка то ка с та не ти. Уши те му пи щя ха, очи те
па ре ха. Сър це то му пре пу с ка ше с не ра вен ри тъм ка то спъ нат
кон. Чер но и плъ т но, Ут ре сто е ше пред не го, не про би ва е мо и
не по да т ли во ка то ска ла. Или ка то вра та към чу ж до вре ме-про с т- 
ран с т во. За т во ре на вра та. За т во ре на за не го и за Ана, за т во ре на
за вси ч ки, ко и то но се ха за ле п на ло то за гър ба си Вче ра през
Днес, ли ше но от ме ч ти. Ще бъ де ли вра та та от во ре на за Ели Ут- 
ре?

...



Слън це то, пре бо ри ло се с мра ка на ста я та, гре е ше вър ху бе- 
лия лист, ос та вен вър ху бю ро то на спя що то мо ми че. Из га ря ше -
ще д ро из х вър ляй ки енер ги я та си в про с т ран с т во то. Изя ж да ше
се - све тей ки.

Мо ми че то по г лъ ща ше лъ чи те му, изя ж да ше енер ги я та съ б ра- 
на в тях. Ад сор би ра ше я - за вре ме то, ко га то ще й тря б ва...

„Ка то клон от дър во, от ру пан със сняг...
не, ка то вей ка че ре шо ва, с про ле тен цвят,
за лю ля на от вя тъ ра, от Лу на та ог ря на -
тръ п не до мен дъ ще ря ми смъл ча на.
 
И го во рим, го во рим, за Слън ца не от к ри ти
и за из г ре ви бе ли, за тъ га та в очи те...
И го во рим и тър сим на съл зи те сле ди те
и до ча к ва ме ут ро то - пти ча пе сен до ли та.
 
Тре п ват чер ни ре с ни ци, тре п ва мой то мо ми че
ве че ни що не ис ка, ве че ни що не пи та -
от лъ чи те об ля но, бър зо ти ча на дво ра,
с го ли ръ це да пре гър не про с то ра...” 1
 
Ли с тът ле же ше на бю ро то и ча ка ше - да из го ри, по д па лен от

енер ги я та на зве з ди те, или...
От лъ чи те об ля но, мо ми че то че те ше сво е то пи с мо...
„Ели, бъ ди ум на, на у чи се да це ниш вре ме то и да го из по л з ваш та ка,

че да не съ жа ля ваш, ко га то ста неш на 40 го ди ни и раз бе реш, че си про- 
пи ля ла без въз в ра т но жи во та си! Съ у мей да се от ка з ваш от при я т но- 
то, но без по ле з но Днес, в име то на та ка бър зо ид ва що то Ут ре. То ще
бъ де без по ща д но...

Ма ма.” 2
 
Без по ща д но, Ут ре сто е ше - ка то чер на сте на...

 
 



ЧЕ ТИ РИ НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Ря д ка та про ле т на кал из б ли к ва ше из ме ж ду из по т ро ше ни те
тро то ар ни пло ч ки и об ли ва ше обу в ки те й. Све т ли на та на ули ч- 
ни те лам пи, по с та ве ни на ря д ко, с из по чу пе ни кру ш ки, не по з- 
во ля ва ха мръ со ти я та да се ви ж да до б ре. Ана бър за ше, не се ог- 
ле ж да ше край се бе си. Ис ка ше - да се при бе ре, да сва ли сту да и
мръ со ти я та от, да се сгу ши в хо ла си, в ме кия фо тьойл, да за т во- 
ри очи и да се ма х не - по не за пет ми ну ти да се ма х не - от вси ч ко
и от вси ч ки...

Да се ма х не - от учи ли ще то, в ко е то ни кой не я ос та вя ше да
бъ де тя, та ка ва, ка к ва то е, и да пре по да ва та ка, ка к то би пре по- 
да ва ла, ако мо же ше да бъ де сво бо д на... Ако мо же ха и уче ни ци те
й да бъ дат сво бо д ни... Ако мо же ха, но не бя ха. Бя ха вър за ни - за
чи но ве те, за уни фор ми те, за ве чер ния час... и за още хи ля ди
вка ме ни ли се чу ж ди пре д с та ви за тях... Вка ме не ни и чу ж ди, но
за дъл жи тел ни. Уче ни ци те - вгра де ни в учи ли ще то, с ока ме не ли
ди ре к то ри и учи те ли, с раз па д на ли се на прах пра вил ни ци за
въ т ре ш ния ред и с дру ги пра ви ла, из ми с ля ни за все ки ден, за
все ки час... Уче ни ци те - вгра де ни в се мей с т во то, с ро ди те ли, ко- 
и то не ги по з на ват, ко и то не ис кат да ги по з на ват, ко и то ис кат
са мо да ги об ле кат, да ги на х ра нят... да ги ви ж дат - до с та тъ ч но
по с лу ш ни, за да за вър шат учи ли ще то без про б лем... За зи дани в
се мей с т во то, ко е то не им да ва сво бо да и въз мо ж ност да бъ дат
раз ли ч ни... За зи да на... и тя бе за зи да на в се мей с т во то. И ис ка ше
- да се ма х не. Ря д ка та ули ч на кал из б ли к ва ше из под вся ка не й на
стъ п ка и я об ли ва ше - ця ла та. Ана бър за ше, не се ог ле ж да ше
край се бе си и ис ка ше - на то п ло и чи с то... да леч от све та...

Про зор ци те на къ ща та све те ха - жъл ти и то п ли. Бу т на по р та- 
та, ми на през дво ра, из мит от дъ ж да - чи с то бе... И про зо ре цът
на Ели све те ше - то пъл и чист... През тън ка та му за ве са се ви ж да- 
ха три си лу е та. Ели, раз по ло же на удо б но на сто ла си зад бю ро- 
то, Ди ля на, ка ц на ла на ра ди а то ра, от дя с но, и Ди ми тър, за бил



ко ле не в та бу ре т ка та, от ля во. Ре ша ва ха за да чи и не и обър на ха
вни ма ние.

Вле зе в ан т ре то, съ бу се, съ б ле че се. Сви се на то п ка, на то п ло в
ста рия фо тьойл. За т во ри очи - ще си по чи не, до ка то ре ша ват за- 
да чи те - ще си по чи ва и по с ле - още мъ ни ч ко, съ в сем мъ ни ч ко,
на то п ло и са ма...

Вра та  скръ ц на, хло п на се. И пак из с кър ца - хол на та вра та.
- Как си ма мо, до бър ве чер. Мно го за къ с ня - ед ва из т ра ях да си

до й деш, ужа с но ме бо ли гла ва. Чу дя й се на Ди ля на - мо же да
ре ша ва за да чи цял ден, и пак й ня ма ни що... Ако се за се дя над
тях по ве че от един час - не ме тър си. Про с то не мо га да ми с ля -
ни що не ста ва от мен...

- Не е то ч но та ка - ба ща ти ка з ва, че си мно го съ с ре до то че на и
че за един час мо жеш да аси ми ли раш по ве че ма те ри ал, от кол ко- 
то дру ги за цял ден...

- Е, зна чи ре зул та тът е съ щия. До б ре ще ше да бъ де, ако мо жех
по цял ден да въз при е мам с ин тен зи в но ст та на то зи един час...
Къ де се ба ви?

- Хо дих на по се ще ния по уче ни ци...
- Ка к ви по се ще ния?
- Ами, на ли зна еш, тря б ва да по пъл ва ме дне в ни ци те... Да пи- 

шем - при ка к ви ус ло вия учат и жи ве ят уче ни ци те...
- Знам, но за що в къ щи ни кой ни ко га не е ид вал?
- Е, не знам - си гур но пи шат ка к во то им до й де на ум - на ли си

от се мей с т во на учи те ли. Не си гу бят вре ме то да те по се ща ват.
- Зна чи, тия по се ще ния са за гу бе но вре ме, та ка ли?
- Вси ч ко е за гу бе но вре ме. И по се ще ни я та, и съ ве ти те, и ро ди- 

тел с ки те сре щи... Уби то вре ме. И та ка ще бъ де, до ка то не ни ос- 
та вят да си вър шим ра бо та та...

- На ли то ва ви е ра бо та та.
- Ра бо та та ни е да пре по да ва ме. И да учим уче ни ци те да ми с- 

лят... То ва да на п ра вим, ако мо жем, но те то ч но то ва не ни по з- 
во ля ват да пра вим... И как ще ни по з во лят - на ли, ако на у чим
уче ни ци те да ми с лят, ка то по ра с нат ще за по ч нат да пи тат и да
ис кат...

- Ка к во да ис кат?



- Не са мо хляб и па ри...
Лам па та све те ше. Вя тъ рът ве е ше и су ше ше ря д ка та про ле т на

кал. Из п ръ х на ли, ули ци те се отър с ва ха от мръ со ти я та, в оча к ва- 
не на не що, ко е то не зна е ха ка к во е. Ана и Ели, сви ти в кре с ла та
си, слу ша ха вя тъ ра и ча ка ха от го во ри. Ти хо бе.

- Ма мо? Ка к во се слу чи та зи ве чер? - все още с гла ва, пул си ра- 
ща от мно же с т во ре ше ни и не ре ше ни за да чи, Ели тру д но чу ва- 
ше от го во ри те на въ п ро си те си и още по-тру д но се до ко с ва ше
до оно ва, ко е то сма з ва ше май ка й... са мо смъ т но до ла вя ше, че то
мно го те жи и тя има ну ж да от ня кой, кой то да по е ме част от то- 
ва ра...

- Ни що осо бе но... про с то та зи ве чер ви дях то ва, по к рай ко е то
друг път съм ми на ва ла, без да го за бе ля з вам...- Ана млъ к на с
пре съ х на ло гър ло, не мо же ше, не ис ка ше да про дъл жи, но ду ми- 
те из ли за ха, гра па ви, ка то гър ло то, през ко е то тру д но си про п- 
ра вя ха брод - Един с т ве но то, ко е то хо ра та ис кат, е да се отър ват
от от го вор но ст та за въз пи та ни е то на де ца та си... Все ня кой друг
ми с лят, че тря б ва да свър ши то ва - де т с ка та гра ди на, учи ли ще- 
то, об ще с т во то... Ка к во ти об ще с т во - ня ма об ще с т во там, къ де то
ня ма ли ч но с ти... Съ жа ля вам, Ели... Та зи ве чер мно го ми до й де -
на в ся къ де ед но и съ що... По ш лост, из п лу ва ла над ес на ф с ко то
бла го по лу чие... Плю ше ни пер де та, пер сий с ки ки ли ми, ме ки
гар ни ту ри, по к ри ти с чар ша фи, пле те ни по к ри в чи ци по ма си те
и кри с тал ни ча ши - де се т ки, сто ти ци, на пъ ха ни в ра ф то ве те на
би б ли о те ки те... И ни то ед на кни га... Ако не бро им, раз би ра се,
лу к со з ни те из да ния на то мо ве те на То дор Жи в ков, по лу че ни ка- 
то по да рък от пар тий на та ор га ни за ция...

- Ма мо... ма мо, на ли си ми ка з ва ла, че не тря б ва да го во рим
ло шо за хо ра та и да ми с лим ло шо за на ро да си... Мо же би не са
чак тол ко ва ло ши и глу па ви и мо же би не са ви но в ни, че...

- Не са ви но в ни, Елин це, не са ви но в ни, но са та ки ва... На ли и
те са въз пи та ни по де т с ки те гра ди ни и учи ли ща та. На ли и те х- 
ни ят ми ро г лед е бил офор мян от тру до ви те ко ле к ти ви и про- 
фор га ни за ци я та... Как би ха мо г ли да бъ дат дру ги... Но де ца та
им са дру ги, де ца та им са све с т ни, ум ни, жи ви... И ми е мъ ч но,
че ще ста нат ка то тях...



- Не им по з во ля вай да ста нат ка то тях.
- И как? Ка к во мо га да на п ра вя аз, сре щу вси ч ки? И то с вър за- 

ни ръ це... по-ско ро със за пу ше на ус та...
- Не си. Не си със за пу ше на ус та, на ли им го во риш. На ли вси- 

ч ко, ко е то го во рим с теб, го во риш и с тях. Ами то е до с та тъ ч но.
Щом ги про во ки раш да спо рят, да имат со б с т ве но мне ние... Ка к- 
во по ве че от то ва? Ако имах учи тел ка ка то теб, щях да бъ да дру- 
га... Не се оп ла к вам от мо и те учи те ли - те са до с та тъ ч но до б ри и
ум ни и до б ре ни учат... но ти си про с то дру га... Ами ти пра виш
то ч но то ва, ко е то те е яд, че ро ди те ли те оча к ват от теб - ти ги
въз пи та ваш. Въз пи та ваш ги да бъ дат раз ли ч ни...

- Но те не оча к ват то ва… Те оча к ват да ги на п ра вя ед на к ви.
Вси ч ки то ва ис кат - хо ра та да бъ дат ед на к ви, за що то та ка по-ле- 
с но се уп ра в ля ват... Умо рих се, Ели, не ми са го во ри...

- То га ва да мъл чим. Ка к во да на п ра вя за ве че ря?
- На ре жи хляб, в хла дил ни ка има ка ш ка вал, ако ба ща ти не го

е изял на обяд...
- Пак сан д ви чи ли?
- Опър жи си яй ца.
- Ис кам ом лет с ка ш ка вал. Да на п ра вя ли и за три ма та?
- Не дей, ще из с ти не и ще ста не на по д ме т ка.
- Зна еш ли, ут ре с Ди ля на ще хо дим на ба лет.
- Ами ху ба во. Са мо две те, или ще има те и ка ва ле ри?
- Абе ти ка то ги за да ваш тия въ п ро си - ми с лиш ли? Кой е луд

да хо ди на ба лет? И то с Ди ля на, която през ця ло то вре ме ще им
на ми ра ку су ри - кой па д нал те ж ко, ка то ста до сло но ве, кой не се
за вър тял ка к то тря б ва, кой ско чил ка то спъ нат и про чее... Са мо
две те. Ако ис каш, мо жеш да до й деш с нас... И Ири на мо же да
до й де.

- А, не, бла го да ря. Пре д по чи там да за тъ пя вам пред те ле ви зо- 
ра. Мно го съм умо ре на, Ели, на и с ти на пре д по чи там да си ос та- 
на в къ щи.

- Ти не из ли заш мно го че с то...
- Все не ос та ва вре ме.
- Ма мо... не знам как да ти го ка жа, но... Ня мам ка к во да об ле- 

ка...



- На ли имаш джин си. И нов блу зон ти из п ле тох.
- Ис кам да ка жа, че ня мам ро к ля. Зна еш ли Ди ля на с ка к ва ху- 

ба ва ро к ля хо ди - сил но вта ле на и с ши ро ка по ла - по ч ти пъ лен
кръг. Мно го ху ба во й стои - из г ле ж да по ч ти ка то при н це са. А аз
при ли чам на га мен.

- Ти при ли чаш на съ в ре мен но мо ми че, а тя е де мо де с ро к ля та
на май ка си от пе т де сет те го ди ни.

- Мо же и да е та ка, но е кра си ва и гра ци о з на, а аз при ли чам на
ба с тун. Пък и на ли на опе ра се хо ди с офи ци ал но об ле к ло...

- Ед но вре ме бе ше та ка. Се га все ки хо ди ка к то му е удо б но...
- Но на мен не ми е удо б но да хо дя с из тър ка ни те си джин си...

Ма мо, тол ко ва мно го дре хи имам, но с ни то ед на не мо га да оти- 
да на опе ра. Тол ко ва мно го ли ис кам - про с то ед на ро к ля, с ко я- 
то да се чу в с т вам кра си ва...

- До б ре де, ще из ми с лим не що, има вре ме до ут ре.
Вра та та из т ра ка, Ели из х вър ча от ста я та, за да из п ра ти Ди ля- 

на. Ди ми тър вле зе, бе ше умо рен и сив. Ле г на на ди ва на и бла же- 
но про с те на, из пъ нал вси ч ки ко с ти, ста ви ч ки и су хо жи лия.

- Ос та ря вам ве че, тру д но из дър жам на лу до то им тем по...
- Ни що ти ня ма. Гла ден ли си?
- По-къ с но. Умо рен съм.
- Ве че е къ с но... май тря б ва ше ти да из п ра тиш Ди ля на.
- Не ка се из п ра щат - в цен тъ ра на гра да жи ве ем, все пак...
За мъл ча ха, все ки по тъ нал в умо ра та си. На с ла ж да ва ха се - на

ти ши на та. И на без де ли е то в края на де ня.
- Ще пу с неш ли те ле ви зо ра?
- Не ка да свър шат но ви ни те - не мо га да гле дам ква д ра т ни те

им фи зи о но мии...
- Е, до б ре - ху ба во не що е ти ши на та...
...
Ели и Ди ля на се из п ра ща ха - вър вя ха на го ре-на до лу по ши ро- 

кия бу ле вард, об лян в оран же во-на т ри е вия бля сък на ули ч ни те
лам пи. Из бе ля ло-жъл то то на све то фа ри те ми га ше оте г че но по
вси ч ки кръ с то ви ща и пра ве ше вси ч ко да из г ле ж да без с ми с ле но,
ка то са ми те све то фа ри, са мо т но стър ча щи в но щ та, ох ра ня ва щи



мър т ви ло то по пъ ти ща та. Гла со ве те им кън тя ха в ни що то,
стран но от че т ли ви в пу с тия град.

- На до лу и на го ре гра ни ци ня ма...
Но щ та по гъл на ду ми те, ос та на ха са мо стъ п ки те.
При ми ре но от ча я ние, или стре меж към не до с ти жи мо то, или

кон с та та ция на ре ал ния факт? - Ели не за ба ви кра ч ки те си. Стъ- 
п ва ше си гур но с ма ра тон ки те си по раз би ти те пло ч ки на тро то- 
а ра, сле д вай ки ри т ми ч ния звън от ме тал ни те то к че та на Ди ля- 
на. До ри по в ди г на та на де сет те им сан ти ме т ра, ли це то й бе ни с- 
ко под очи те на Ели. Уви с на ло на кре х ка та й шия, то се лю ш ка- 
ше ув ле че но от бър зия ход. Ели ис ка ше да ви ди очи те й, но не
мо же ше. Ис ка ше - да про ни к не зад гла д ко то й че ло с мле ч на ко- 
жа; през че ре па й, скрит зад ле ш ни ко во-ру со то ру ло... до ми с ли- 
те й, тол ко ва ка те го ри ч ни, не тър пя щи въз ра же ния и чу ж ди
мне ния... и тол ко ва обър ка ни и лю ш ка щи се, об ре че ни и без по- 
со ч ни. Ели се стре с на и по ле тя към зе мя та. Но зе мя та не я ис ка- 
ше. Гра ви та ци я та я спря в не у с той чи во то ра в но ве сие на па да не- 
то и я вър на в не у т рал но вер ти кал но по ло же ние. Ти ши на та бе
раз къ са на. Ми с ли те, раз къ са ли ва ку у ма на сло во то за е ма ха ва ку- 
у ма на но щ та.

- На го ре и на до лу гра ни ци ня ма. Ка к во то и да пра виш, ка къ в- 
то и да си, ви на ги ще има та ки ва, ко и то са под теб, и та ки ва, ко- 
и то са над теб. Ви на ги ще има по-ум ни и по-глу па ви и то ва до- 
ри не за ви си от мя с то то, в ко е то си, за що то ме с та та, в ко и то мо- 
жеш да бъ деш са мно го, ма кар и кра ен брой и в край на сме т ка
са ед на к ви. И хо ра та в тях са ед на к ви...

- Про ти во ре чиш си - гла сът на Ели про с тър га от на ру ше но то
дъл го мъл ча ние. - Ако хо ра та са ед на к ви, на го ре и на до лу ня ма
да има.

- Имам пре д вид, ка то мно же с т во. Ако раз г ле ж да ме две мно же- 
с т ва, за да са съ о т ве т ни, не е не об хо ди мо да са съ с та ве ни от ед- 
на к ви еле мен ти... Имам пре д вид и дру го - сре д ни те стой но с ти,
сре д ния чо век.

- Ние не сме сре д ни хо ра. Ние сме в по-до б ра та по ло ви на на
ед но мно же с т во, съ с та ве но от до б ри еле мен ти.



- По-до б ри в сра в не ние с ка к во? На до лу и на го ре гра ни ци ня- 
ма. То ва е. Сле до ва тел но вси ч ки сме по сре да та.

- Но ние не сме ну ли, ме ж ду две те без к рай но с ти...
Очи те на Ели по тъ ва ха в жъл ти те очи на све то фа ри те. Ста ва ха

ог ром ни и кръ г ли - ка то ну ли. Но тя не бе ше ну ла. И ня ма ше да
по з во ли да бъ де ос ре д не на ве ли чи на на сре д ни мно же с т ва. Не
ис ка ше да се вме с ти в строй ни те раз съ ж де ния на Ди ля на - пер- 
фе к т ни, ло ги ч ни и по ра жен с ки. Не ис ка ше да я убе жда ват - за
кой ли път в... Ра вен с т во то, бра т с т во то и сво бо да та? И то зи път
вра та та на Все ле на та се от во ри за нея - за да я при ю ти.

Ди ля на вър ве ше - уд ря ше тро то а ра с тън ки те си то к че та, стъ- 
пи ла здра во вър ху тях. И зна е ше, че е са ма. Да ни е ла вър ве ше до
нея - от не се на и чу ж да. Раз ма х ва ше ръ це те и кра ка та си ка то ме- 
ха ни ч на ку к ла и ми с ле ше. Тя ви на ги ми с ле ше, ко га то мъл че ше
и Ди ля на би да ла мно го, за да знае ка к во ми с ли.

- Ка жи не що...
Ду ми те оте к на ха ка то ар ти ле рий с ки залп. Бро ня та й го от б лъ- 

с на. Ос та на в сво я та ка п су ла от чу ж до вре ме-про с т ран с т во. По г- 
ле д на хла д но из зад сте ни те й - спо кой но и чи с то бе ше от вън. Но
ня ма ше ну ж да да из ли за.

- Ми с ля за съ вър шен с т во то. И за стре ме жа на хо ра та към не го.
Ми с ля за по з на ни е то. И за са мо по з на ни е то. И за стре ме жа към
тях. Ми с ля, че стре ме жът е оно ва не що, ко е то ма ха гра ни ци те…
той е раз ви ти е то. Без раз ви тие ня ма „го ре” и „до лу”. Има са мо
„до лу”. В тво я та те о рия ня ма раз ви тие.

- Все ки се раз ви ва в оп ре де ле ни гра ни ци - то ва не про ме ня не- 
ща та. По-мал ко на да ре ни ят се раз ви ва в по-те с ни гра ни ци, ако
изо б що по и с ка да се раз ви ва; по-на да ре ни ят - в по-ши ро ки. И
пак ос та ваш по сре да та, за що то тво и те гра ни ци са по сре да та. И
изо б що - за ка к во раз ви тие го во риш? Вси ч ко е в за с той. В бла то
сме. И един с т ве на та дви же ща си ла на о ко ло е за ви ст та...

Ели от но во се спъ на и от но во по ле тя и от но во гра ви та ци я та я
ос та ви в не у с той чи во то й ра в но ве сие. Мръ с но бе ше от вън, мръ с- 
но бе ше… но не мо же ше да ос та не въ т ре. Тря б ва ше ня как да ка- 
же на Ди ля на, че не би ва да ми с ли та ка, да й ка же, че тря б ва да
вяр ва в се бе си по ве че и по ве че да се ува жа ва... Да й ка же, че



един чо век, кой то ми с ли та ка, не мо же да бъ де сре ден, не мо же
да бъ де ну ла... Да й ка же, че за ви ст та не мо же да бъ де дви же ща
си ла, за що то... жи ве е ха в бла то и то ва бе ше факт. И раз ви тие ня- 
ма ше, ос вен ако ре г ре сът бъ де при ет за раз ви тие. И из ход ня ма- 
ше, и път на го ре съ що. Ле п ка ва кал я об ля.

- За ви ст та не е не пре мен но ло шо не що. Ако за ви ж даш на по-
до б рия от теб и се стре миш да ста неш ка то не го, то ва не е ло шо.

- Откъ де мо жеш да зна еш, щом ни ко га не си за ви ж да ла?
Ди ля на спря. И Ели спря. По г ле д на ха се.
- А ти от къ де зна еш, че не завиждам?
Вко п че ни ед но в дру го, съ з на ни я та им се сля ха. И ве че ни що

ня ма ше зна че ние. За що то ни що ве че ня ма ше да бъде съ що то. Те
не бя ха съ щи те, за що то раз б ра ха, че не са то ва, ко е то бя ха ми с- 
ли ли, че са. Мър т ви бя ха илю зи и те. И про дъл жиха да вър вят...

Бу ле вар дът свър ши с по с ле д ния ми гащ све то фар. Из б ле д ня- 
ло то му жъл то раз п ръ с к ва ше без на де ж д ност и об ре че ност.

- До ут ре...
И вся ка тръ г на в сво я та по со ка, по не с ла но ва та пре д с та ва за

дру га та в се бе си. Вяр на та пре д с та ва? Раз би та та на с тил ка, ед на- 
к ва за вси ч ки тро то а ри се лю ле е ше под стъ п ки те им. Има ше ли
не що ус той чи во? Мо же ше ли да има?

Ди ля на ба в но из ка ч ва ше стъл би те на че ти ри те ета жа до до ма
си. Не ис ка ше да ми с ли - за ут ре и за днес. Зна е ше, че е са ма. Ог- 
ра да та на не при я зън та, на чу ж ди те ам би ции, ко и то все не ус пя- 
ва ше да осъ ще с т ви, на ве ч но то не до вол с т во, на оби ди те, ко и то
по лу ча ва ше за все ки свой ус пе х и все ки свой про вел во не ше...
Во не ше стъл би ще то … не мо же ше да про дъл жи.

По д п ря се на сте на та ме ж ду тре тия и че т вър тия етаж. Лам пи- 
те уга с на ха - са мо лу на та на д ни ча ше през про зо ре ца и пра ве ше
све та по-по но сим... Или бе ше ули ч ен глобус? Не ис ка ше да е
све т ло - в ду ша та й бе мрак. Днес бе за гу би ла Да ни е ла. Или бе
на ме ри ла но ва Да ни е ла? Коя бе ис тин с ка та и коя по-до б ра та?
Не ис ка ше да е све т ло - в нея бе мрак. Ка то из ри г ва не на но во
слън це я уда ри све т ли на та на мъ ж ди ва та стъл би щ на кру ш ка.
Ка то при ро ден ка та к ли зъм я за лю ля ха стъ п ки те на ня кой, за т- 
ръ ш нал вхо д на та вра та и ка ч ващ се на го ре. Не ис ка ше да ви ж да



ни кой - и ни кой - да я ви ж да. От ле пи се от сте на та. Са ма бе ше.
Да ни е ла ни ко га не бе съ ще с т ву ва ла - в не й ния свят. Ни ко га не
би мо г ла да я до с ти г не, да я до ко с не... Про с то... тя ня ма ше из ме- 
ре ния. Не ис ка ше да има.

…Не ис ка ше да има из ме ре ния. Ис ка ше да съ ще с т ву ва без раз- 
мер на в безраз ме рен свят. Ис ка ше - да ня ма гра ни ци и да до с ти- 
г не Гра ни ца та... Ще ча ка сви ва не то на Все ле на та - ог ром но то
пул си ра що сър це все ня ко га ще сти г не из на чал на та си то ч ка. В
ко я то ня ма из ме ре ния. И по з на ни е то е без к рай но.

Ели вър ве ше по ос ве те ния бу ле вард и не ви ж да ше си я ни е то
на на т ри е ви те му слън ца. Про с то бе ви дя ла без раз мер но ст та на
Все ле на та и уло ве на та без к рай ност на по з на ни е то.

... Но щ та си оти ва ше. Ми ну ти те по ч ти осе за е мо се из ни з ва ха,
по д ре де ни в плъ т на ре ди ца. Не у ло ви ми си лу е ти, по д п ла ше ни
от све т ли на та на лам па та.

За х вър ли ла кал ни те си джин си в ко ри до ра, Ели спеше. Ди ми- 
тър хър ка ше зад за ве са та, Ана се опи т ва ше да за дър жи но щ та.
Не й но то вре ме, не й на та сво бо да. Ста на, гла ва та й се олю ля, цве- 
т ни чер ти за тан цу ва ха пред очи те й. Из бър са ги с ръ ка и из ва ди
пар че тъм но син плат, кой знае от къ де по па д на ло в гар де ро ба.
Сгъ на го на че ти ри, из ря за ду п ка за гла ва та, с ши ро ка дъ га
офор ми ръ ка ви те, за ши ла с тик по сре да та. Пар че ста рин на дан- 
те ла об рам чи де кол те то и ро к ля та бе ше го то ва. Ана я за х вър ли
на ди ва на. Оти де си но щ та. И та зи нощ. От не се сво бо да та й. И
въз мо ж но ст та да бъ де.

ПЕ Т НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, стра ни ца по ре д на...
Ка к во оз на ча ва „пси хи че с ко съ з ря ва не”?
...Раз би ра се, то не ид ва с го ди ни те. Но ко га ид ва, и ид ва ли? Мо жем

ли да раз бе рем, че е до ш ло...
...Не оз на ча ва ли от къ с ва не от ус ло в но с ти те?
Не оз на ча ва ли осъ з на ва не на пре до пре де ле но ст та?



Осъ з на ва не на то ва, за ко е то си до шъл на све та...
Ко е то дъл жиш на све та.
От къ с ва не то от си во то за дъл же ние -
при з нак на си ла или на сла бост е?
Ако се от ка жа от ут ре ш ния ден,
в име то на сле д ва щи те дни -
съ з ря ва не ли е?
...
...Ко га чо век се про ме ня - ко га то осъ з нае, че Слън це то и Зве з ди те не

са от ста ни ол, или ко га то раз бе ре, че не ща та, ко и то е це нил, са ста- 
ни о ле ни...

...Ко га на с тъ п ва пси хи че с ко то съ з ря ва не - ко га то чо век ре ши, че
тря б ва да се от к ло ни от Пъ тя в име то на при з ва ни е то си, или ко га- 
то ре ши, че тря б ва да се при ми ри с пътя, в име то на вси ч ки по ле з ни
не ща...

А ако ня ма при з ва ние?
А ако не знае кое е?
Въз мо ж но ли е да опо з на ем се бе си?
Ако да - как?
Ако не - за що...
 
Ели от б лъ с на те т ра д ка та с твър ди чер ни ко ри ци. Мра зе ше та- 

зи те т ра д ка. И се бе си мра зе ше - за х вър ли ла ду ша та си в нея.
Ня ма ше по л за от дне в ни ци, от за да де ни въ п ро си и от въ п ро си
без от го вор. Вси ч ки въ п ро си бя ха без от го вор. Вси ч ки, ко и то си
стру ва ше да бъ дат за да де ни. Не зна е ше ка к во да пра ви със се бе
си. Не ви ж да ше бъ де ще то. Че рен бе про зо ре цът на Все ле на та. И
за т во рен.

...
Ана и Ди ми тър бя ха по тъ на ли във фо тьой ли те си. И в ми с ли- 

те си. Те ле ви зо рът бъл ва ше де зин фор ма ция, ко я то не чу ва ха и
по ш лост, за ко я то ос та ва ха не до се га е ми. По то кът, фор ми ращ
ма со во то съ з на ние се плъ з на по к рай тях и то зи път. До ко га ли?
До ко га мо же да се ус то я ва? И на и с ти на ли ус то я ва ха, или... про- 
с то ги бя ха ос та ви ли да ус то ят, за да има и та ки ва, ако ня ко га
по т ря б ват. Жи во тът се из ни з ва ше по к рай тях. Из ни зал се бе -



без по ле зен. И те бя ха без по ле з ни за то зи жи вот - и по-до б ре.
Вкле ще ни в без б рой ни те му ка па ни, вприм че ни на все ки за вой,
от к ло ня ващ се от пра ва та ли ния, те съ ще с т ву ва ха и се мъ че ха да
бъ дат до б ри. До б ри в про фе си я та си - до кол ко то им по з во ля ва- 
ха. До б ри с те зи, край тях - до кол ко то бе ше въз мо ж но. До б ри
по ме ж ду си - до кол ко то мо же ха. И до б ри с Ели - до кол ко то си ли
им бя ха ос та на ли.

- Ми с лиш ли, че Ели ще се спра ви с жи во та? - гла сът на Ана
оте к на глу хо в ста я та, ока за ла се стран но ти ха.

Ди ми тър вди г на гла ва от ли с та, из пъл нен със си т ния му по- 
черк. По г ле дът му бе от не сен, ли це то чу ж до. Ана мра зе ше то зи
по г лед и то ва ли це. И ця ла та му от къ с на тост. Но бе твър де умо- 
ре на, за да от к лю чи ом ра за та си.

- Ми с лиш ли, че Ели...
- Да, ще се спра ви - гла сът му бе ря зък; мра зе ше ве ч ни те стра- 

хо ве на Ана за бъ де ще то и още по ве че стра хо ве те й за бъ де ще то
на Ели.- Ще се спра ви - про съ с ка от но во, но то зи път го ка за не
на нея, а на се бе си. И го по в то ри в ума си - ка то за к ли на ние.
Има ше ну ж да - от за к ли на ния. И от мъ ни ч ко вя ра и си гур ност.
Тол ко ва мал ко бе вя ра та в то зи свят, в кой то бе тъй ви со ко раз- 
вя ва на. И тол ко ва ни що ж на - си гур но ст та. И тол ко ва мно го бяха
- ог ра ди те.

- Ди мо, тря б ва не що да на п ра вим... вре ме то ми на ва. До ка то се
обър нем ще за вър ши гим на зия и по с ле на къ де? Ка к во? На теб
ти е ле с но - по цял ден ре ша ваш за да чи, а аз тря б ва да ми с ля за
вси ч ко. Ка к во да сле д ва?

- То ва тря б ва да ре ша ва тя, а не ти. А ка к во то е тря б ва ло да на- 
п ра вя - на п ра вил съм го. На у чил съм я да ре ша ва за да чи. И то ва
го мо же. Ви на ги ще мо же да раз чи та на ма те ма ти ка та, ка к во то и
да ре ши, ка к во то и да се слу чи...

- Си гу рен ли си? Не я ли на д це ня ваш?
- Дя вол да го взе ме, ос та ви ме да раз би рам по не от ед но не що

и да бъ да си гу рен! Да, си гу рен съм. Ви на ги съм си гу рен ко га
един уче ник мо же да ре ша ва за да чи и ко га не. Тя мо же... И ако
не бе ше ужа сът й от из пи ти, и ако има ше ня ка к ва по л за, за три
ме се ца бих мо гъл да я по д го т вя за вся ка к ва олим пи а да. Да леч



по-не с по со б ни съм по д го т вял, но за тях ма те ма ти ка та е би ла
вси ч ко, за нея не е...

- Но аз не съм си гур на... Още на в ре ме то, ко га то го во рих с брат
ти за сти хо ве те й... ви ж да ли не що в тях... той ми от го во ри „А ти
не ви ж даш ли”…не бях си гур на. Не съм си гур на в нищо…
Разбира се, добре е, че ве че не бъл ну ва и не гле да с пра з ни очи в
та ва на, а пи ше... Но ка к во пи ше? Не зная... Всъ щ ност, не би мо г- 
ла да кан ди да т с т ва с ли те ра ту ра. Кри ти ка не че те, ни ко га не би
си раз ви ла те ми те пре д ва ри тел но; да на у чи чу ж ди - из к лю че- 
но... Ел ка Ди ми т ро ва й пи ше ше с ти ци те, но аз... Аз не съм си- 
гур на да ли бих й ги пи са ла. Ди мо, ка к во ще ста не? Не мо га да
си я пре д с та вя след три го ди ни от но во в она зи стая. Без сре да,
без при я те ли, без бъ де ще... Да че те кни ги по цял ден и да хо ди
от не се на.

Ана бе за т во ри ла очи, съл зи  из ти ча ха от сле пи те й кле па чи.
Ис те ри ч но сви та на къл бо, тя се вко ча ни. Чак се га Ди ми тър осъ- 
з на кол ко кре х ка и уя з ви ма бе ста на ла, с кол ко умо ра и страх бе
на г не те на. Из п ра ви се ско ва но и не по х ва т но я пре гър на. Тя за- 
ри да. С учу д ва не осъ з на кол ко скъ па му бе ше и кол ко мно го я
оби ча още. Усе ти тя ло то й - без за щи т но, лю ля но от не си гур ност
и бол ка. Пре гър на я и се раз т во ри в усе ща не то си за ща с тие и
ця лост... Жи во тът от но во по те че в за м ръ з на ли те й су хо жи лия.
Кръ в та ху к на по ар те ри и те и ве ни те й, бър за ше да я сто п ли.
Му с ку ли те й се от пу с на ха... ху ба во бе ше да не си сам... Раз т во ри
се в усе ща не то си за ща с тие и ця лост...

...
Вра та та на Все ле на та ос та ва ше за т во ре на. И бъ де ще то беше

чер но. Ели про тя га ше ръ це на пред, опи п ва ше не по да т ли вия
мрак, опи т ва ше се да го мо де ли ра. А той се раз ли ва ше - все по-
все о б х ва щащ, все по-не о в ла дян. Из бу т ва ше я, из ти к ва ше я - на- 
зад и на въ т ре, на зад и на въ т ре - към ут ро ба та. И спа се ние ня ма- 
ше. Вре ме то тръ г на на зад. Ху к на ха съ би ти я та с ше ме т на ско рост
- на зад. На зад и на въ т ре. Към ут ро ба та... към пър вия атом, ро- 
дил Все ле на та... Про с т ран с т во то се сви, ста на безраз мер но. По- 
гъл на вре ме то. Све тът за с ти на в сво е то за ча тие. И по-на та тък и
по-на въ т ре ня ма ше. Вси ч ко пре д с то е ше.



Раз къ са не по да т ли вия мрак. Не по и с ка да го мо де ли ра. Ве че
вси ч ко се бе слу чи ло - тря б ва ше са мо да ча ка.

 
ЛИ ВА ДА ТА

Без дън но си ньо не бе. Из г ря ва що слън це. Ти ши на. Без к рай на зе ле на
ли ва да с ис к ря ща ро са. Мал ка пти ца се стрел ва, из ли та, из че з ва в
про с то ра. Без мъл вие. Те сен път се вие, гу би се в да ле чи на та. От ед на- 
та стра на на пъ тя ни ви, го ри, се ла, жи вот. От дру га та - без к рай на
зе ле на ли ва да с без ди ха нен въз дух. От ед на та стра на на пъ тя се ля ни
ра бо тят и пе ят. От дру га та - не по д ви ж ност и без з ву чие. Над вси ч ко
- без дън но си ньо не бе с из г ря ва що слън це. Се ля ни те се от да ле ча ват от
пъ тя - уда вят се в ни ви те. Пти ци те за м лъ к ват. От ли тат от се ля- 
ни те. По тъ ват в не бе то над тях. Про з ра ч но то слън це оп лъ т ня ва, из- 
ди га се. Си пе жар и не по д ви ж ност над ли ва да та.

Ря зък смях раз би ти ши на та на къ со ве. По без к рай ния път ти чат
две де ца. Сме ят се звън ко, лу до. Ти чат по бе лия път хва на ти за ръ це.
Спи рат, пре г ръ щат се. Пла ха це лу в ка. И от но во луд бяг, къ со ве смях.
Ви со ко ру со мом че, очи с цвят на не бе. Пе т най сет - ше с т най сет го- 
ди ш но. Ви со ко чер но ко со мо ми че, очи с цвят на но щ та. Пе т най сет -
ше с т най сет го ди ш но. Спи рат за дъ ха ни до ли ва да та, ко си те им се
мил ват. Мо ми че то ко ле ни чи - зе ле но не бе с ро зов об лак и чер но слън- 
це. То за ра вя ро зо ви пръ с ти в зе ле на та тре ва. От с ку б ва ня кол ко кре х- 
ки стръ к че та. Раз пи ля ва ги вър ху ко си те си. Мом че то се на ве ж да,
гра б ва ед но от тях. Де те ли на... с че ти ри ли с та. Ти ши на та се смее.
Мо ми че то ска ча, ис ка да взе ме цве те ца. Мом че то по бя г ва.

Ро зо во мо ми че го ни мом че с де те ли на. По с ле спи ра. За ра вя по бе ле ли
пръ с ти в пръ ст та. Мо ми че то тър си де те ли на с че ти ри ли с та.

Ог ром но си ньо не бе, при пи ча що слън це, ти ши на. Без к рай на зе ле на
ли ва да и път. Ви со ко ру со мом че стои сред пъ тя - са мо. Чер но о ко мо- 
ми че ти ча в ли ва да та - са мо. Мом че то я ви ка. Ти ши на та по г лъ ща
гла са му..

Ко ле ла на ка ре та из т ра к ват по бе лия път. Ру са же на сли за. Сла га
бя ла длан вър ху ра мо то на мом че то. Май ка та. Очи те й за к ли нат -
да се вър не.. Сър це то й пре д ла га не ж но ст та, гри жи те, от ли та що то
де т с т во. .. Де те то е по ра с на ло. И ча ка лю бо в та. Тъ ж на ус ми в ка вър- 



ху бя ло ли ца. Тро пот от ко ле ла на ка ре та. Ти ши на. По г лъ ща ща, раз- 
ми ва ща, ра зя ж да ща.

Ог ром но си ньо не бе и слън це в зе ни та. Без б ре ж на зе ле на ли ва да. Бе- 
ли пти ци го нят про с то ра. Из т ра к ват ко ле ла на ка ре та. Едър мъж
сли за. Ба ща та. Про те г нал ръ ка към си на, той пре д ла га ка ри е ра, бо га- 
т с т во и сла ва. Мом че то ча ка мо ми че то от ли ва да та. Въз ди ш ка, на с- 
ме ш ли ва ус ми в ка, ти ши на.

Сред зе ле ни те цве тя на ли ва да та мо ми че то се смее и пее, тър си
лю бо в та. От дру га та стра на на пъ тя мом че то без вол но се от пу с ка
на зе мя та - ча ка лю бо в та. Тро пот на кон с ки ко пи та. И смях. При я- 
те ли те. С ща с т ли ви ли ца те пре д ла гат за ба в ле ния, удо вол с т вия, лу- 
до рии. Мом че то мъл чи. Очи те му се раз т ва рят в про с то ра. То ка з ва
„не”. Ти ши на - без д на, по г лъ ща ща вси ч ко.

Без дън но си ньо не бе, здрач. Без б ре ж на зе ле на ли ва да  и път. Пу кот
от кон с ки ко пи та. Са мо тен кон ник в бял об лак от прах. Мом че то
вди га очи. Пред не го е Тя, бя ла, бле ну ва на, съ ну ва на - гле да го с ог ром- 
ни  очи, ус ми х ва се с про з ра ч ни  ус т ни. Мом че то стои вко ре не но в
пръ ст та. Ме ч ти те ид ват, раз пи ля ват се. То гле да ус ми х ва ща та се
Съ д ба. Очи те й про би ват про с т ран с т во то. Пе ле на та на “днес” се
раз къ с ва. Не у ло ви ми те сен ки на не у ло ви мо то бъ де ще се раз пи ля ват
над пра ш ния път. Ро зо ва та ро к ля на мо ми че то от ли ва да та се раз па- 
да на съ с та в ни те си ато ми и се пре в ръ ща в из гу бе но ща с тие. С вко ча- 
не ни пръ с ти мом че то по тър си де те ли на та с че ти ри ли с та. Не я на- 
ме ри. През раз къ са но то вре ме, Съ д ба та про тя га ше бе ли ръ це и го ви- 
ка ше, обе ща вай ки вси ч ко.

Слън це то из че з на. Ти ши на скри ли ва да та и мо ми че то, тър се що
ща с тие сред цве тя та й...

Ели сло жи три те то ч ки. Вре ме то, про д ра но, ви се ше пред про- 
зо ре ца й. Бле ди те сен ки на не у ло ви мо то бъ де ще се раз пи ля ха
над нея. Съ д ба та се ус ми х ва ше и обе ща ва ше вси ч ко - ро зо во ща- 
с тие сред зе ле на ли ва да... Не я с ни те сен ки на не я с но то бъ де ще,
по д го не ни се скри ха зад про це па на Вре ме то... Съ д ба та се ус ми- 
х ва ше и обе ща ва ше вси ч ко - ди а ман тен ус пех сред све то в на ме т- 
ро по лия... Све т ли ни те на не бо с тър га чи те уга с на ха, по гъл на ти
от Вре ме то, обър ка ло хо да си... Съ д ба та се ус ми х ва ше и обе ща- 



ва ше вси ч ко - пу с то та… Са мо пу с то та бе ос та на ла в съ з на ни е то
на Ели.

Лам па та све те ше без жа ло с т но, из х вър ля ше фо то ни те си в ста- 
я та и с тях про гон ва ше Лу на та и зве з ди те. Ча со в ни кът тик-та ка- 
ше - вре ме то сле д ва ше хо да си, от но во ста на ло ця ло. Ели гле да- 
ше в ни що то пред се бе си. Ча ка ше - Слън це то да из го ри све т ли- 
на та на лам па та. И пишеше.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, нова страница

...По ня ко га ми с ля за лю бо в та - ка то за ли те ра тур на ка те го рия.
По ня ко га ми с ля - мо же ли да се пи ше за лю бо в та, без ня ко га да си я из- 
пи т вал... По ня ко га ми с ля... Не, че с то ми с ля - за ка к во мо га да пи ша.
И се блъ с кам в сте на - са мо за се бе си мо га да пи ша.

По ня ко га ми с ля... Не, ис кам да ми с ля - за лю бо в та - не ка то за ли- 
те ра тур на ка те го рия. Ис кам да ми с ля за лю бо в та ка то за чу в с т во -
чу в с т во то, пре в ръ ща що ли те ра ту ра та в сре д с т во за об щу ва не, в сре- 
д с т во за до ко с ва не... в мост - ме ж ду хо ра та. За що то любовта е чу в с- 
т во то, ко е то ни свър з ва... Лю бо в та ка то сим вол на об щ но ст та, на
за ча ти е то и раз ви ти е то, връ з ка та на бъ де ще то с ми на ло то, ли п с ва- 
ща та то ч ка за ус той чи во то ра в но ве сие на на с то я ще то...

Че с то ми с ля за лю бо в та - но за що вси ч ко, ко е то ми с ля за нея се
пре в ръ ща в ня ка къв вид ка те го рия, и ни ко га в чу в с т во, ко е то би ме
свър за ло с ня ко го?...

...
Ме ж ду ча си е то бе про дъл жи ло твър де дъл го. И въз ду хът в кла- 

с на та стая те же ше - от смях и прах, от бяг и ви ко ве. Про с т ран с т- 
во то над чи но ве те бе за д ръ с те но с не р в но оча к ва не и ле тя щи
уче б ни ци. Ди ля на оте г че но обя с ня ва ше - за кой ли път - за да ча- 
та от до ма ш но то, а Не ли я гле да ше кро т ко с го ле ми, пъ с т ри и
не раз би ра щи очи. Вен ци ту па ше по пло та на чи на ка то по ба ра- 
бан и та на ни ка ше ня ка к ва пе сен, Ни ко ли на се опи т ва ше да на у- 
чи уро ка си за ча са, Аме лия и Бо жи дар се це лу ва ха зад за ве са та,
Иван раз ка з ва ше мръ с ни ви цо ве, а Ели ри су ва ше раз ве се ле ни те
ли ца на слу ша те ли те му вър ху по с ле д ния лист на те т ра д ка та си.
Раз б ра, че учи тел ка та е вля з ла, ед ва ко га то жи ва та кар ти на пред



очи те й се раз па д на и съ у че ни ци те й се пре вър на ха в ги п со ви
ста туи.

- Но мер 22 на дъ с ка та...
Все о б ща въз ди ш ка на об ле к че ние от вя ги п са от 28 ста туи и от- 

но во ги пре вър на в чо ве ш ки съ ще с т ва. Са мо Ни ко ли на ока ме ня
- как сти г на до дъ с ка та - ни кой не зна е ше, най-мал ко тя. Тру д но
из ли за ха ду ми те от ка мен но то гър ло. И ми с ли те в гла ва та тра ка- 
ха. На пу ка на бе ти ши на та в ста я та. И сте ни те се на пу ка ха, но не
па да ха. Не па дна ха - до ри, ко га то Ни ко ли на се д на на сто ла си и
от ка мък се пре вър на отново в чо век. За то зи час стра хът бе
свър шил. Ели ри су ва ше ли ца та на ос во бо де ни те си съ у че ни ци
вър ху по с ле д ния лист от те т ра д ка та и слу ша ше но вия урок.

...
Лам па та из х вър ля ше фо то ни те си, из го ри ла зве з ди те и Лу на- 

та. Уче б ни ци те спя ха, кро т ко сгу ше ни в на й ло нов плик, дне в- 
ни кът на Ели кри е ше чер ни те си ко ри ци, от во рен на но ва стра- 
ни ца.

...Гле дам ли ца. Де се т ки ли ца... Кри ви те им си лу е ти из ли зат от
ли с ти те на те т ра д ка та ми... Ус ми х ват се и ме гле дат за ка ч ли во. Но
ме гле дат за ка ч ли во са мо от ли с ти те на те т ра д ка та ми... ко га то
тя не е ме ж ду нас - те мъл чат за т во ре ни и гле дат от да леч...

Те ли са да леч, или аз...
Три те то ч ки сто я ха в края на стра ни ца та ка то ду п ки от кур- 

шу ми в сте на. Ели от т ла с на от се бе си Дне в ни кът. Из ва ди бе ли
ли с ти и гле дай ки ги в упор на пи са с едър по черк: „Ли ва да та II”.
И пра ва та на вре ме то се пре чу пи.

 
ЛИВАДАТА ІІ

...Не бе то над ли ва да та е си ньо, без к рай но без дън но. Ог ром но кър ва во
слън це хвър ля по с ле д ни те си лъ чи към зе мя та. Из го ря - по гъл на то от
чер ни те очи на са мо т на де вой ка. Уви с на ла ме ж ду не бе то и зе мя та,
тя из т ръ г на ду ша та си и раз кър ти ти ши на та над ли ва да та. Ед но
бя ло ви де ние ху к на към слън це то, към хо ра та, към жи во та.

Де вой ка та ти ча ше през ли ва да та. Ти ча ше - през дни те и но щи те,
през се зо ни те, през го ди ни те. Ти ча ше - към за ля з ва що то Слън це.



...От без дън но то си ньо не бе Слън це то пе че зе мя та. Сен ки ня ма. Ти- 
ши на и ко ле ни чи ла же на. Чер ни те й ръ це раз ра вят тре ва та, умо ре ни
от без с ми с ле но тър се не. На ща с ти е то ли? Ус т ни те й ске п ти ч но се
ус ми х ват. Илю зи и те са мър т ви. Го ди ни те и на п ра з но то тър се не са я
на п ра ви ли мъ д ра. От уга с на ли те й очи на д ни чат от ча я ние и при ми- 
ре ние... ка то от очи те на вси ч ки мъ д ри хо ра в бе зи з хо ди ца. Же на та
ба в но ро ве ше тре ва та и се вла че ше към за ля з ва що то Слън це. Чер ни
сен ки се вря з ва ха в че ло то й. Жи во тът отми на ва ше. Же на та вър ве- 
ше, тър се ше и си на ла га ше да вяр ва. Вър ве ше и не ми с ле ше - ми с ли те
би ха я спре ли.

... Без дън но си ньо не бе с из г ря ва що Слън це. Без к рай на зе ле на ли ва да с
ис к ря ща ро са. Ти ши на. Ед на ста ри ца ле жи, про с на та на тре ва та.
Пръ с ти те й са впи ти в пръ ст та. Ба в но се из п ра вя. Пре гър бе на и тън- 
ка, тя об ръ ща гръб на Слън це то и вър ви - към За ле за. Ко с ти те й по т- 
ра к ват из под ра зя де на от бръ ч ки ко жа, кра ка та й се по д гъ ват. Пръ с- 
ти те й раз ра вят тре ви те - за що? Тя не по м ни сми съ ла на без к рай но- 
то вър ве не към хо ри зон та. За б ра ви ла е - ка к во има зад не го. За б ра ви ла
е хо ра та и де те ли ни те с че ти ри ли с та. Из г ре вът ос ве тя ва гър ба й.

Без дън но си ньо не бе. Без к рай на зе ле на ли ва да. Си ва ма ги с т ра ла раз- 
ря з ва зе мя та на две. Мъл ча ние - ме ж ду не бе то и зе мя та. Кар на вал на
ка ре та из т ра к ва по си вия път. В кух че реп про б ля с ват съл зи и звън- 
ки ят смях на мо ми че. Не що по м ръ д на в ку ха та гръд на ске ле та. Тре п- 
на ме ж ду ре б ра та му и из ле тя - мал ка зе ле на пе пе ру да с че ти ри кри- 
ла. Вя тъ рът я гра б на, за вър тя я и я вър на в ку ха та гръд. Там тя се
пре вър на в сър це. То тре п на и из го ря - от звън ки ят смях на мо ми че.

Кар на вал но ше с т вие ше с т ва по ма ги с т ра ла та - кре х ки и при з ра ч- 
ни хо ра на ко не. И ка ре та - с овъ г лен ске лет на ка п ра та.

От ед на та стра на на ма ги с т ра ла та ро бо ти об ра бо т ват зе мя та.
От дру га та - ста ри ца сред зе ле на тре ва тър си ща с тие. Вя тър по си- 
па в ръ це те й пе пел - от из го ря ло то сър це. Тя вди г на гла ва та си и сре- 
щ на по г ле да на ске ле та. Про те г на ръ це те си към не го - към края на
ли ва да та.

За ка па кръв - от стър ча щи те бо д ли на те ле на та ог ра да...
 
Три те то ч ки сто я ха в края на ре да - ка то стър ча щи те бо д ли на

те ле на ог ра да. Не ис ка ше да свър ши с тях. Не ис ка ше - те ле на



ог ра да. Но тя сто е ше - яр ко чер на - ме ж ду не бе то и зе мя та. Ме ж- 
ду ни ви те, го ри те и се ла та. Ме ж ду гра до ве те и хо ра та. Ме ж ду
хо ра та. И въ т ре в тях. Яр ко чер на и ис тин с ка, те ле на та ог ра да
бро де ше и раз де ля ше. Не бе то и зе мя та и све та от хо ра та и зе ле- 
на та ли ва да от све та, къ де то не ос та на ща с тие.

За ка па кръв - от стър ча щи те бо д ли на те ле на ог ра да.
Бе сти г на ла до края.
...
Но щ та из ти ча ше - чер на и ле п ка ва. Ели спе ше, Ана мъл че ше,

Ди ми тър че те ше – белите листи, от които капеше кръв.
Бе сти г на л - до края. Ог ра ди те оп лъ т ня ва ха и на с тъ п ва ха в

мра ка. И ня ма ше из ход.
Дни те ми на ва ха. И се зо ни те и го ди ни те. Жи во тът из ти ча ше -

без сле да, ти хо и тя го с т но. Ка к во се бе слу чи ло, ка к во се слу ч ва- 
ше - все ки ден, та ос та вяше хо ра та сле пи - без на де ж ди, без ме ч- 
ти, без стре ме жи... без Ут ре.

Ди ми тър че те ше и по тъ ва ше все по-дъл бо ко в но щ та. В сво я та
нощ, в сво и те но щи - от пре ди 20, от пре ди 30 го ди ни, ко га то све- 
тът се сру т ва ше и го за т ру п ва ше... и не му ос та вя ше брод - към
жи во та и хо ра та... Без д на. Вси ч ки ли па да ме в нея?

Ана мъл че ше и се да ве ше. Къ де из гу би х ме ща с ти е то? Ос та на
ли ни по не стре ме жът към не го...

На по да око ло фо тьой ла й, вър ху ма са та, вър ху ка па ка на пи а- 
но то... на в ся къ де - ле жа ха раз пи ле ни пи с ме ни те ра бо ти на уче- 
ни ци те й – „Ка к во е за мен ща с ти е то?“ И от все ки лист пъл зе ше
без на де ж д ност.

За ка па кръв - от стър ча щи те бо д ли на те ле на ог ра да.
 

 



ШЕ С Т НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Бя ха на ся да ли на в ся къ де. За д ръ с тен бе све т ли ят хол на Ана.
Ни що не сти га ше. Ели из на ся ше от ку х ня та ед на след дру га чи- 
ни и те, пъл ни със сан д ви чи. И пре ди да ус пее да се ог ле да, те се
из п ра з ва ха. Из п ра з ва ха се и бу тил ки те с бе зал ко хол ни на пи т ки.
Ал ко хол ня ма ше. Зна е ше, че са ра зо ча ро ва ни, но им бе бла го- 
дар на, че не го по ка з ват. Все пак бя ха са ми. Кла с на та им, спо- 
кой на, че ги ос та вя в бла го на де ж д но то при съ с т вие на ед но учи- 
тел с ко се мей с т во, си бе спе с ти ла не у до б с т во то и до са да та на
един уче ни че с ки ро ж ден ден. Ана и Ди ми тър, дъл бо ко не на ви- 
ж да щи на д зи ра тел с кия по д ход в тя х на та про фе сия, до ри не по- 
с ре щ на ха го с ти те на Ели – „Ще ги сму тим, Елин це. Де ца та не
оби чат ро ди те ли да се на вър тат око ло те х ни те пра з нен с т ва, а
ние ос вен то ва сме и учи те ли.” Це лу на ха я и пъ х на ха ед на двай- 
се то ле в ка в ръ ка та й – „Ако не що не сти г не - ку пи. Но не ал ко- 
хол, на ли?” И си тръ г на ха. Тя ос та на с Ди ля на - да по с ре щат
кла са. За пър ви път го пра ве ше; ро де на в сре да та на юни, уче б- 
на та го ди на все не сти га ше до то зи ден.

Умо ре на се д на на ки ли ма, до би б ли о те ка та. Кни ги те се вря за- 
ха в гър ба й. Ни ко га то зи хол не бе при ю тя вал то ко ва хо ра, и
тол ко ва смях, и тол ко ва му зи ка. Ху ба во й бе ше, ма кар да не зна- 
е ше за ка к во се сме ят, ма кар да не раз би ра ше му зи ка та им. Влу- 
дя ва щи ят ри тъм, из т ла с кал ме ло ди я та, от с тъ п ва ше са мо на не и- 
с то вия вой на ки та ри те. Стру ва ше й се, че къ ща та тан цу ва... ако
за т во ри очи, въз ду хът, за д ръ с тен от зву ци ще я из х вър ли на го ре,
към Слън це то и... ще по ле ти. Не за т во ри очи. Гле да ше. По з на ти
и не по з на ти, ли ца та им бя ха окъ па ни в све т ли на. Ба в но ме с те ше
по г ле да си - от ли це на ли це, от ду ша на ду ша... И тър се ше - ду- 
ша, в ко я то би мо г ла да се раз т во ри; очи - в ко и то да по тъ не.
Очи те бя ха скри ти зад ма с ки от пре хо д но ща с тие. Ду ши те бя ха
за х вър ле ни на да леч.

Не ж ни ръ це я из т ръ г на ха от ка п су ла та, ко я то не у се т но я бе
по гъл на ла. То п ли очи тър се ха не й ни те. До ко с на ха те ла та си. Ос- 



та ви ха ги в ри тъ ма на блу са... Ка п су ла та си бе ше ця ла. И Ели бе- 
ше въ т ре. Са мо тя ло то й тан цу ва ше - не ну ж но и не по х ва т но. И
чу ж ди те очи ни ко га ня ма ше да на ме рят не й ни те, за що то не й- 
ни те очи бя ха въ т ре.

...
Ни ко га све т ли ят хол на Ана не бе ос та вал по-пра зен.
Вси ч ки си бя ха оти ш ли. И вси ч ко.
Об ръ чът се за те г на - без ми ло с т но. Не око ло че ре па. Око ло

сър це то... И го сря за. За ка па бол ка та. Ми съл та ос та на. Въ т ре или
вън - все ед но. Уви с на без по ле з на...

- Да ни е ла, тор та та! За б ра ви ла си тор та та! - гла сът на Ди ля на я
из х вър ли об ра т но в ста я та. Ка то на ос ле пял при леп очи те й ми- 
га ха сре щу све т ли на та.

- Ка к ва тор та?!
- В хла дил ни ка има тор та. Ог ром на шо ко ла до ва тор та. Не зна- 

еш ли?! - Ди ля на я гле да ше, то зи път на и с ти на не до у мя ва що.
То зи път ча ша та на и с ти на бе ше пре ля ла. По к ла ти гла ва, скръ с- 
ти ръ це и се тръ ш на на най-бли з ка та та бу ре т ка.- Да ни е ло, ти
на и с ти на си вън от све та...- гла сът й бе без ц ве тен, стру ва ше й се,
че кол ко то и да ис ка, ве че ни ко га ня ма да мо же да го оц ве ти.

...Ис кам да из бя гам. Да се от къ с на от гра ви та ци я та... Да по ле тя...
Ис кам да из че з на в про с т ран с т во то. Ис кам да се тран с фор ми рам в
енер гия... То га ва око ви те на ма те ри я та ще па д нат... Го с по ди, то ва
ли е Ду хът?...

...
Бе ше се пре вър на ла в енер гия. Жив къс енер гия, ако енер ги я- 

та мо же да съ ще с т ву ва на къ со ве. Си я ни е то око ло нея бе ви ди мо
и осе за е мо - по д пал ва ше въз ду ха, пре д ме ти те и хо ра та. Бе ше
кра си ва, ако “кра си ва” е по д хо дя ща ду ма за то ва, в ко е то се бе
пре вър на ла.

Тан цу ва ше. Бя ла та й ро к ля, съ б ра ла зве з ден прах я об г ръ ща- 
ше ка то об лак не зем на ро са. Та ли я та й, не о ча к ва но тън ка и гъ в- 
ка ва се из ви ва ше, усу к ва на от му зи ка та. Ра ме не те й, по ли ра ни
ка то на ста туя пре чу п ва ха и по г лъ ща ха све т ли на та.

И све те ше.



Вси ч ки бя ха на ся да ли око ло мал ка та хол на ма си ч ка, от ру па на
с чи нии и ча ши. Го во ре ха. И не се слу ша ха. Са мо де ца та слу ша- 
ха, по г лъ ща ха вся ка ду ма ка то от к ро ве ние, скри ва ха я в ду ши те
си ка то бо ен тро фей, за що то при съ с т ви е то им в та зи стая и в то- 
зи час бе би т ка. Спе че ле на би т ка от Ели, за що то то зи ден бе не- 
ин, и пра з ни кът бе не ин, и го с ти те, не за ви си мо от въз ра ст та им -
бя ха не й ни... И му зи ка та бе ше не й на... му зи ка та, пре вър на ла я в
жив къс енер гия.

Тан цу ва ше. И тан цът бе ше не ин. И Але к сан дър. Тя по тъ ва ше
в очи те му с цвят на мо ре и не бе. И се раз т ва ря ше в ду ша та му -
не о бя т на сти хия; мо ре и не бе, сле ти в ед но... по г лъ ща щи вси ч ко
в про с т ран с т во то ме ж ду се бе си... Не ис ка ше му зи ка та да спи ра
и ве чер та да свър ш ва и вре ме то да се из це ж да без сле да. Раз т ва- 
ря ше очи те си - да ви дят вси ч ко. Раз т ва ря ше гън ки те на па мет та
си - да при ю ти в тях уми ра щи те ми го ве.

Сте ни те на ста я та из бу х на ха с яр ко ст та на пра с ко вен цвят.
Ди ва нът и фо тьой ли те се раз ля ха ка то ста ро бор до. Дан те ле ни- 
те за ве си въз к ръ с на ха с ду ха на Би ля на, от ра с на ла с тях. В дъ но- 
то, до про зо ре ца, се де ше Ди ми тър. Бле до то му че ло бе оро се но с
ка п ки пот. Раз се я но до ли ва ше ча ши те с ви но, по тъ нал в спо ра
си с Йор дан. По тъ нал във фо тьой ла на Ана, под лам па та, до пи- 
а но то, Йор дан от ме т на на зад ке с те ня ви те си кои, с не во лен жест
ги при г ла ди. Из ця ло от да ден, вко пан в за щи та на те за та си, той
ви ж да ше са мо сво и те ми с ли. До не го се де ше Ири на. Ве ч но не о- 
до б ря ва ща, ре зер ви ра на, при ви д но при ми ре на със съ д ба та и
све та, тя тър се ше про лу ка в чу ж дия спор, пу к на ти на в за щи та- 
ва ни те по зи ции и въз мо ж ност да се на ме си, да се на ло жи - с
пър га вия си ум и не по ко ле би ми те си за к лю че ния. Зе ле ни те очи
на Зор ни ца гле да ха ме ч та тел но в не о п ре де ле но ст та, ро зо ви те й
ус т ни тре п тя ха в не о съ з на та ус ми в ка - за ко го ли бе тя... За нея,
или за те зи край нея, ко и то не я за бе ля з ва ха. Ди ля на бе се д на ла
до Ди ми тър и не от де ля ше очи те си от ли це то му. По г лъ ща ше
вся ко по т ръ п ва не - на ня кой му с кул или на ми съл та му. С ед ва
ов ла дян жест на не тър пе ние и до са да пое чи ни я та, ко я то Ана й
по да ва ше. За то ва пък брат й, То дор, с го ля мо не тър пе ние при с- 
тъ пи към изя ж да не то на го ля мо пар че от шо ко ла до ва та тор та.



Очи те му, оба че, не гле да ха в тортата. Те не про пу с ка ха ни то
един жест, ни то ед на ми ми ка, ни то ед на ин то на ция на тия,
край не го. Съ з на ни е то му, хи пер бо ли зи рай ки вси ч ко, се за ли ва- 
ше от смях. Са мо Да ни е ла не бе ше сме ш на, до ри в не ле па та си
ро к ля, ка ра ща я да из г ле ж да тол ко ва раз ли ч на от то ва, ко е то бе.
И вне за п но об зе ло то го съ жа ле ние, че ня ма се с т ра ка то нея уга- 
си кар на вал ния фо йер верк в ума му. Ина бе за б ра ви ла за де сер- 
та си. Очи те й гле да ха тъ ж но и мъ д ро. Твър де мъ д ро за де вет те
й го ди ни. И твър де раз би ра що. В тях се от ра зя ва ха си лу е ти те на
Ели и Але к сан дър. Раз лю лени от пе сен та, те се но се ха ня къ де
ме ж ду про лет та и есен та...

...
Оти до ха си. И вси ч ко свър ши. До ри мръ с ни те чи нии, ко и то

дъл го ми ха с Ана. Оти ва ше си и но щ та, а с нея - по ре д на та го ди- 
на от жи во та й. Оти ва ше си вси ч ко - без сле да.

Гле да ше в чер ни те сте ни на ста я та си, ка то за ле п нал за кле па- 
чи те й бе мра кът... По с ле той се раз къ са и от но во вси ч ко ожи вя 
-  с аро ма ти те и зву ци те, със сле ди те от до ко с ва не. По га ли с пръ- 
с ти мър т ви те си ус т ни - там бе ше, це лу в ка та на Але к сан дър... и
ми ри са на ро зи те, ко и то й по д не се бе в ко си те й... и светлината
на очи те му, с ко и то я пре вър на в жив къс енер гия... ръ це те му, с
ко и то ма х на тлен но то от нея и я ос во бо ди.

При ти с ка ше очи те си с ръ це и зна е ше, че вси ч ко ще ос та не в
нея. Ус пя ла бе - да от к ра д не ча с ти ца от Вре ме то. Ми на ло то и
на с то я ще то се сля ха в ед но. Пре вър на ха се в то ч ка, в ко я то мо- 
жеш да бъ деш на в ся къ де. И Ели ви дя ми га, в кой то бе осъ з на ла
све та...

...Све тът се лю ле е ше, за що то бе ше ко раб, плу ващ сре щу те че- 
ни е то на го ля ма ре ка. И тя ло то, ко е то й бе да де но, бе ко раб, но- 
сен от то ва, ко е то ня кои на ри ча ха „жи вот”, а дру ги –„съ ще с т ву- 
ва не”, ма кар да ня ма ше об що ста но ви ще по въ п ро са, ка к во е
жи вот, и ка к во - съ ще с т ву ва не. То га ва Ели още не зна е ше, че е
ко раб, на ми ращ се в ко раб... То га ва про с то на ми ра ше очер та ни- 
я та на пре д ме ти те, из п лу ва ли от све т ли ни те и по лу сен ки те. То- 
га ва на ми ра ше и се бе си, скри та в мал ко то, не по да т ли во на во- 
ля та й тя ло. Съ с ре до то че на в ос во бо ж да ва не то на спо со б но с ти те



му, тя не чу от ва ря не то на вра та та, а мо же би не зна е ше ка кво е
чу ла. Но ви дя... Ог ром но ли це, на д ве се но над не й но то... Да ли бе
ка то не й но то? Ня ма ше как да раз бе ре. Но раз б ра, че бе до б ро и
се ус ми х ва. Ус ми х на се и тя - тъй мно го ис ка ше да е до б ра...

Вре ме то от но во се раз те г ли в без к рай на та си пра ва и я вър на в
то ч ка та, до ко я то бе сти г на ла. Ня ма ше как да раз бе ре да ли на и- 
с ти на по м ни пър ва та си ус ми в ка. Но по м не ше до б ре пър ва та си
бол ка, и пър ва та из ма ма, и пър во то усе ща не за без въз в ра т ност.

За па ли лам па та на бю ро то си - все ед но й бе ше, да ли Ана и
Ди ми тър ви ж дат све т ли на та, или не. Из ва ди де бе ла та чер на те т- 
ра д ка, ко я то ве че не ис ка ше да на ри ча “Дне в ник” и я от во ри.
Пра з ни ят лист я гле да ше в упор...

 
„ВЪН ОТ ВРЕ МЕ ТО”, ЕТЮ ДИ

Къ со ве чист спо мен, из ря за ни от мо но тон на та пра ва на вре ме то, в
ко е то е за к лю чен моя жи вот...

„...По м ня же га та. И то ва, че в ус та та ми хру с ка ше прах. По м ня,
че стъ к ла та на ав то бу са се лю ле е ха и бя ха жъл ти от слън це то вън.
По м ня раз х вър ля ни те чан ти и ку фа ри, сред ко и то не зна ех как ще
от к ри ем на ши те. По м ня, че ба ща ми бе ше из че з нал ня къ де в края на
съ з на ни е то ми, из гу бен сред не по з на ти ли ца. По м ня, че се тре во жех за
но щ но то си гър не, за що то не зна ех къ де е, но зна ех, че май ка ми е до
мен...

Бе ше го ре що и пра ш но и тру д но се ди ша ше. И вси ч ко тру д но се
пра ве ше, за що то ав то бу сът се лю ле е ше и аз гу бех опо ра та си. В ръ це- 
те си дър жах мал ка си ня ко фи ч ка, по к ри та с бя ло пла с т ма со во си то.
Тя бе ше пъл на с мор с ка во да, в ко я то плу ва ше ста до ри б ки - от оне зи,
мал ки те, ко и то сти гат до са мия бряг, и за ко и то по-късно се чу дех
как въл ни те не из х вър лят на пя съ ка. То га ва не ми с лех за въл ни те и
пя съ ка. Ми с лех са мо за тях - най-ху ба во то не що, ко е то имах - сре бър- 
ни, жи ви и мъ ни ч ки, мно го по-мал ки от мен и съ в сем без за щи т ни.
Мно го ис ках да по в ди г на бя ло то си то и да ги по г ле дам, но зна ех, че
то ва е опа с но за тях, и зна ех, че аз съм та зи, ко я то тря б ва да бди над
жи во та им.

Не по м ня ка к во се слу чи.



По м ня, че ко фи ч ка та бе па д на ла от ръ це те ми. По м ня, че мо и те
сре бър ни ри би по д с ка ча ха вър ху пра ш ния под. По м ня, че те ж ки кра ка
ги на с тъ п ва ха, а аз пъ хах бе ли те си пръ с ти под ог ром ни те им обу в ки,
за да ги из ва дя и да ги вър на в си ня та ко фи ч ка, на дъ но то на ко я то
още се пли с ка ха ня кол ко глъ т ки мор с ка во да. Не знам да ли пла чех, но
знам, че ри би те, ко и то се из п лъ з ва ха от ръ це те ми, от ко и то се из п- 
лъ з ва ше жи во та, ми вдъ х ва ха смъ тен ужас, за що то но се ха в се бе си
смърт та.

Ни кой не от ме с ти кра ка та си от ло к ва та с мо и те ри би...”
Ели сло жи три те то ч ки. Бол ка та на с тъ п ва ше от в ся къ де. Не мо- 

же ше да я про го ни, ка к то то га ва не бе мо г ла... ко га то за пър ви
път из гу би ду ша та си, а све тът ос та на съ щия... Ни що не си бе ше
оти ш ло. Вси ч ко бе в нея... Къ со ве чист спо мен? Не бе ше чист.

За т во ри очи те - не ис ка ше да ги от ва ря, но все ед но - вси ч ко
бе в нея, не мо же ше да го из ва ди, ка к то ня ко га не бе мо г ла да из- 
ва ди ми с ли те си. Пра з ни ят лист я гле да ше в упор. Взе мо ли ва с
вдър ве на та си ръ ка и вра та та към дру га та Все ле на се от во ри -
она зи, в ко я то цве то ве те бя ха по-яр ки, ако мо жеш да ги ви диш
без очи.

„...По м ня же га та... И то ва, че му хи те бръм ча ха. По м ня гра ма да та
на пе ри ла та на ка мен но то стъл би ще и зно ят, из лъ ч ван от тях. По м- 
ня не чии стъ п ки, но не по м ня чии. Знам, че се дях на пра га и вси ч ко
на о ко ло се раз та пя ше. До ри гла со ве те се раз па да ха, пре ди да сти г нат
до мен. По вей на вя тър... не, ма ми на та ро к ля до го ни бър зи те й стъ п- 
ки.

И то га ва го ви дях - гу мен, бе жо во-про з ра чен, ка ц нал на ка мен на та
пещ... Дъл го го на б лю да вах. Или мо же би не тол ко ва дъл го? Той оме к- 
на, из к ри ви се и се раз те че. Най-ва ж но то не що в жи во та ми, по д си гу- 
ря ва що съ ще с т ву ва не то ми, се бе пре вър на ло в ле п ка ва ло к ва.

По м ня па ни ка та, ко я то на с тъ пи, ко га то от к ри ха, че би бе ро нът
ми е раз то пен. Раз б рах, че друг не мо же да се на ме ри в гра да, къ де то
бя х ме...

Че с то са ми раз ка з ва ли та зи ис то рия. По-то ч но не й ния край, за- 
що то на ча ло то й ни кой не бе ше ви дял. Ис то ри я та за то ва, как съм
за по ч на ла да се хра ня с лъ жи ца. Ни ко га не про пу с кат да от бе ле жат -
ко га са мо до вол но, ко га със яд - че на го ди на и два ме се ца съм про я ви ла



до с та тъ ч но инат, за да не се хра ня три дни, от ка з вай ки да при е ма
яде не, ко е то не из ли за от би бе рон.

Не по м ня те зи три дни на оча к ва не, но по м ня то ва, ко е то ги пре- 
ди з ви ка. По м ня от ча я ни е то си. И спа се ни е то си, ко га то от к рих Из- 
хо да в про с то то съ ж де ние: „Щом ня ма би бе рон, в то зи град, да ми ку- 
пят от друг”. Тол ко ва бе ше ес те с т ве но...

По м ня и ужа сът. Ужа сът, ко га то раз б рах, че те не ви ж дат оче ви д- 
но то, а аз не мо га да им го по ка жа, за що то не мо га да го во ря...”

Ели сло жи три те то ч ки. Ужа сът пъл зе ше от в ся къ де. Не мо же- 
ше да го во ри. Ня ма ше с ко го...

До ри раз го во ри те й с Ана и Ди ми тър из гу б ва ха сми съ ла си.
Все по-мал ко ос та ва ше об що то ме ж ду тях. Не... об що то ме ж ду
нея и все ки от тях, за що то те бя ха от дел ни ли ч но с ти, не що, ко е- 
то ви на ги бе зна е ла, но ко е то, ед ва от с ко ро бе за по ч на ла да осъ з- 
на ва.

Сгу ше на в жъл тия ко нус от све т ли на, тя гле да ше как сен ки те
на с тъ п ват. Ле п ка ви те пръ с ти на мра ка се про тя га ха към нея.
Ужа сът най-по с ле по бе ди. Ня ма ше с ко го да го во ри. Ня ма ше за
ка к во да го во ри. Ми с ли те уми ра ха в нея, или за х вър ле ни на ли- 
с та. За т во ри очи, за да не ви ж да чу до ви ща та на без д на та, ко я то
усе ща ше край се бе си. Все ед но - вси ч ко бе в нея. И Без д на та и
Из хо дът. И от ча я ни е то от не с по со б но ст та си да ги раз ли чи.

Пра з ни ят лист я гле да ше в упор, за е д но с вси ч ки пра з ни ли с- 
ти, на д ни ча щи зад не го... Хи ля ди пра з ни ли с та... раз пи ля ха се
под кло ни те на при ка з на го ра.

И плам на ха. До ко с на ти от Слън це то. Или от Есен та.
Ели не по м не ше есен та, но по м не ше го ра та... Жъл ти па да щи

ли с та.
„...По м ня го ра та. И слън це то. И ли с то па да. Не по м ня вя тъ ра, но

знам, че го е има ло, за що то знам, че той от рон ва ше ли с та та... И ме
за т ру п ва ха.

По м ня и май ка си. Вър ве ше до мен. Ко си те й бя ха чер ни, а мо и те
ру си. Днес е об ра т но то.

Спъ нах се. И за п ла ках. Тя ко ле ни чи до мен и най-по с ле ви дях ли це- 
то й - сре щу сво е то. Бе ше кра си во. Мно го гла д ко. Са мо ус т ни те й не



бя ха гла д ки. Тя ме пре гър на и се уп ла ших. И аз я пре гър нах. То га ва
раз б рах, че и тя пла че...

Не по м ня да ли я по пи тах за що. По м ня... от ча я ни е то си.
В то зи ден от к рих хо да на вре ме то. И осъ з нах, че то ни ко га не се

връ ща. В то зи ден от к рих въз ра ст та. И фа к та, че тя за ви си от вре- 
ме то и про ме ня чо ве ка.

По м ня ли с та та, вър ху ко и то се дях, пре гър на ла ма ма. По м ня спа зъ- 
ма в ду ша та си, с кой то се опи тах да за дър жа вре ме то. То ва бе ше по с- 
ле д ни ят ден, в кой то ма ма бе ше на двай сет го ди ни. От ут ре ста ва- 
ше трий се т го ди ш на. Не ис ках Ут ре да ид ва.

Слън це то ба в но па да ше зад дър ве та та. Лъ чи те му по тъм ня ха. Но- 
щ та се вко п чи в мен. То га ва ду ша та ми за вто ри път ум ря, а све тът
пак ос та на съ щия...”

Све тът ви на ги ос та ва ше съ щия. И Ели ос та ва ше съ ща та, не ха- 
е ща за не го и вре ме то.

Пар че та спо мен, от кър те ни от мо но ли т на та му твърд... Или
не бя ха спо мен?

Съ ще с т ву ва не. Ус по ре д но съ ще с т ву ва не. ЕД НО В РЕ МЕН НО.
Тъм ни на та се от д ръ п на. Вра та та на Все ле на та се от во ри. И тя

за п лам тя с ми ли ар ди те си све то ве.
Гла ва та на Ели се олю ля вър ху тън ка та й шия - огъ на се под

те же ст та на вси ч ки не бе са. Бя ла све т ли на раз къ са съ з на ни е то й.
На же жи го до бя ло и го из пе пе ли...

...Ко нус от жъл ти лъ чи я от де ля ше от на с тъ п ва щия мрак. Бе- 
ше се до ко с на ла. От но во се бе до ко с на ла до сър це то на Все ле на- 
та и вси ч ки те й тай ни. И бе за гу би ла... по з на ни е то си за тях.
Оти ш ла си бе ду ша та й - за кой ли път? Све тът край нея си ос та- 
на съ щия.

...
Ана и Ди ми тър, скри ти зад за ве са та на хо ла, през ко я то се

про к ра д ва ше из гу бе на та све т ли на от лам па та на Ели мъл ча ха.
Сви ти в сво я та умо ра, те не за с пи ва ха. Без да зна ят то ва, те ча ка- 
ха све т ли на та да уга с не. Уга с на.

- Днес бе ше ху бав ден... Ви дя ли, бе ше ща с т ли ва... Не е тан цу- 
ва ла от... от ка к то Дей зи я во де ше със се бе си при сво и те при я те- 
ли... Бях за б ра ви ла, че мо же да се смее...



- Дра ма ти зи раш. Ви на ги се смее, ко га то има за ка к во.
- Но все по-мал ко ста ват не ща та, ко и то я ка рат да се смее, а

днес бе ше ща с т ли ва...
- Де те то про с то ра с те и се про ме ня и за по ч ва да ста ва са мо с то- 

я тел на. Днес е по с ре щ на ла пър ви те си го с ти и до кол ко то раз б- 
рах, се е спра ви ла.

- За б ра ви ла е тор та та.
- Го ля ма ра бо та - на ли я изя до х ме. А ти на п ра ви чу д на ве че- 

ря... Ви на ги съм се чу дил за що ка з ваш, че не мо жеш да го т виш и
се стра ху ваш да по с ре щаш го с ти?

- Не зная... мо же би, за що то ви на ги май ка ми е пра ви ла вси ч ко
по-до б ре от мен... а се га дъ ще ря ми го пра ви...

Мра кът ба в но из с ти ва ше. И ги вко ча ня ва ше, за зи дал все ки в
от де лен за т вор. Но щ та се из це ж да ше, хла д на и ма з на. Ед на къ са
юн с ка нощ. Мъл ча ха и ни кой не спе ше. Ана ми с ле ше за Ели,
Ди ми тър - за Ана. А Ели...

При ле ж но сгъ на та ку п чин ка дре хи кро т ко ле жи, за х вър ле на
на кре ва та. Мър т ва е све т ли на та. Очи те й гле дат от въд.

 
 



СЕ ДЕМ НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Ля то то до й де. Из бу х на с вси ч ки те си цве то ве и аро ма ти. И със
сво бо да та, ко я то но се ше. И с вси ч ко - не у ло ви мо и не об х ва т но,
ко е то сво бо да та да ва ше...

Ели бе ше на па лу ба та. Мал ка та па лу ба, за б ра не на за пъ т ни ци.
Бе ше й все ед но. Бе ше сво бо д на. Плъ т ни ят въз дух, плъ з гащ се
по об те ка е ма та фор ма на ме те о ра блъ с ка ше ли це то й, не у ме с т- 
но из пре че но на пъ тя му. Ус ми х ва ше се. Вя тъ рът се блъ с ка ше в
зъ би те й, в гър ло то й, вли за ше в нея, ук ро тен. Бе ше сво бо д на...
И бе ше ща с т ли ва. И сил на, за що то зна е ше, че то ч но в то зи миг
све тът е не ин.

Ед на те ж ка ръ ка ле ко до ко с на ра мо то й. Ба в но обър на гла ва та
си, вя тъ рът раз пи ля ко си те й и ги за х вър ли в чу ж до то ли це.

- Тук е за б ра не но за пъ т ни ци.
- Зная… - тя се ус ми х ва ше и очи те й гле да ха пра во в очи те на

офи це ра.
Тъм ната му ма с ка ба в но се раз пу ка и ос во бо ди ли це то му.
- А зна еш ли, че е опа с но?
- Зная - очи те й се сме е ха и рой све т лин ки по д с ка ча ха в тях.

Ня кол ко, по-сме ли от ос та на ли те, из бя га ха и се скри ха в очи те
на офи це ра.

- Мо же да па д неш и да се уда виш.
- Не. Ако па д на с 60км/ч във во да та ще се уда ря. Ня ма да се

уда вя...- тя го гле да ше, раз ве се ле на от обър к ва не то му и от усе- 
ща не то си за ра вен с т во.

- Е, та ка е. Но ед ва ли ще бъ де по-при я т но да се уда виш, след
ка то си се уда ри ла.

- Не. Ако па д на, ве ро я т но по то кът ще ме от не се под ме те о ра и
ви т ло то ще ме схру с ка...- се га ве че пре ка ли.

Тъм на та ма с ка от но во по к ри ли це то му.
- В кой са лон са май ка ти и ба ща ти...
- Те са си в къ щи...



Тъм на та ма с ка се пре вър на в нощ. Мра ч ни све т ли ни се про к- 
ра д на ха в очи те му.

- …а мо е то мя с то е в пър вия са лон, то ч но на вър ха на ме те о- 
ра...

- В та къв слу чай, ще бъ да до во лен, ако си оти деш на мя с то то и
обе ща еш, че по ве че ня ма да ид ваш тук - той ви дя, как гне вът й
из бу х на; ви дя и как се скри - Щом са те пу с на ли са ма да пъ ту- 
ваш, яв но, мо же да се раз чи та на теб - скри ти ят гняв се пре вър на
в смях и пре з ре ние.

- Раз би ра се, че „мо же да се раз чи та на мен”. Аз съм сво бо д на.
И ко га то ка жа, че ще на п ра вя не що, пра вя го.

Вя тъ рът блъ с ка ше ли це то й. И из х вър ля ше ко си те й ня къ де
да леч. Не бе ше сво бо д на. Не мо же ше да бъ де... За що то об що то
съ ще с т ву ва не ог ра ни ча ва ше сво бо да та... Зна чи... пъл на та сво бо- 
да е съ ще с т ву ва не из вън дру ги те, из вън све та...

Вди г на ръ це. Ис ка ше да из х вър ли с тях връ х ли та щи те я дър- 
ве та и ос т ро ви и во ди... Все ед но. Све тът бе ше в нея. Ба в но тръ г- 
на към мя с то то си, то ч но на вър ха на ме те о ра.

...
Оби ча ше да при с ти га ня къ де. За що то вся ко мя с то съ ще с т ву ва- 

ше от дел но от ос та на ли те. И тя съ ще с т ву ва ше в не го от дел но от
то ва, ко е то бе дру га де... Оби ча ше да при с ти га в то зи град. Гра- 
дът, в кой то бе ро де на Ана и в кой то Би ля на я бе от г ле да ла...
Гра дът, в кой то бе из жи вя ла ед на чу ж да мла дост, с вси ч ки те
смях и бол ка, ко и то но си. Гра дът, в кой то ви на ги бе ща с т ли ва.

Из бу я ло то зе ле но на гра ди на та бе на д ви с на ло над ре ка та и
ис ка ше да уло ви ко ра б че то, ле тя що с по д во д ни те си кри ле.

Из бу я ло то оча к ва не на по с ре ща чи те бе уви с на ло над пе ри ла- 
та и ис ка ше да при ю ти опъ с т ря ла та па лу ба на ко ра б че то, на те- 
жа ла от не тър пе ние.

Най-от пред, по ч ти спле с ка на от мно же с т во то зад нея бе Дей- 
зи. Най-от зад, по ч ти скри ти от мно же с т во то пред тях бя ха Фи- 
лип и Фи лу. Оби ча ше ги. И те я оби ча ха. Дей зи по к ри ли це то й
с це лу в ки, а очи те й, мо к ри от смях, я об ли ва ха с ща с тие. По чер- 
ве нял от въл не ние, с мо к ро че ло и мо к ри дла ни, дя до й не зна е- 
ше ка к во да пра ви и сто е ше не ло в ко в стра ни, ма ч кащ ръ чи ца та



на мал кия си внук. Фи лу тре во ж но се ог ле ж да ше на о ко ло, стра- 
ху вай ки се да не из гу би май ка си и сти с ка ше дя до ва та длан. Ели
се от с ку б на от Дей зи и ги връ х ле тя. Це лу на го ло то те ме на дя до
си, раз ро ши ру сия пух по гла ва та на бра то в чед си.

...
Слън це то вле зе през що ри те. По д па ли сте на та. Ели ос та ви

кни га та и из га си но щ на та лам па.
При з ра ци те вля зо ха от в ся къ де. При з ра ци на раз съм ва не.
Не мо же ше да спи, ко га то слън це то из г ря ва. Сгу ше на в за ви в- 

ки те, тя ми с ле но про те г на ръ ка през въз г ла в ни ца та и уло ви ръ- 
ка та на Би ля на. Усе ти то п ли на та й. По вко ча не ни те й су хо жи- 
лия се раз ля ус по ко е ние. В къ щи си бе ше, при ба ба.

При з ра ци те не си оти ва ха. През за т во ре ни те си кле па чи ви ж- 
да ше сен ки те им вър ху сте на та, мъ че щи се да из т ла с кат Слън це- 
то...

...Ед на из го ре на длан от лю бов и ом ра за. Гри зя що вар та от
сте ни те де те и тор ба та с тра ка щи ко с ти след не го. Де ве т го ди ш- 
на съ п ру га иг ра е ща с ку к ли и въз дух, на те жал от чу в с т ве ност...
Въз не се ни е то на Ре ме ди ос - апо те оз на глу по ст та... Още по-дъл- 
бо ко сви та в за ви в ки те си, Ели осъ з на ва ше въл ше б на та ре ал ност
на Мар кес, но не раз би ра ше са мо та та. Здра во сти с на ла длан та
на Би ля на, тя за с пи ва ше, ко га то слън це то из г ря ва.

...
С Дей зи се сме е ха, по д гъ на ли но зе под се бе си. Вра та та скръ ц- 

на и в ста я та вле зе Фи лу. Бе ше пре гър нал мал ка въз г ла в ни ч ка с
из б ро ди ра ни очи и чер ве но ко п че вме с то ус т ни.

- На Оре х чо не му се спи. Ис ка при вас.
Дей зи ве че бе ста на ла от сто ла си и бе взе ла Фи лу на ръ це. По- 

ч ти с ужас гле да ше бо си те му кра че та, с ко и то до пре ди миг бе
сто ял на ба ла ту ма.

- Ще из с ти неш, бър зо в ле г ло то!
- Дей зи, в ста я та е по не трий сет гра ду са, а на вън е пещ...
- Той е ма лък и ще из с ти не - ли ше ни ят от ло ги ка от го вор не

тър пе ше въз ра же ния.
- Оре х чо ис ка при вас... ис ка при вас... ис кам при вас...- гла сът

на Фи лу из тъ ня и се пре вър на в хли па не.



Дей зи го пъ х на в ле г ло то му и ста ра тел но го за ви до ши я та.
Вър на се ус ми х на та, от но во със си я е щи очи, от но во съ ща та Дей- 
зи, она зи, ко я то Ели по з на ва ше от вре ме то, ко га то бе на въз ра ст- 
та на Фи лу.

- Хай де, раз ка з вай, ка к во пра ви Ана?
- Той пла че.
- Ще за с пи, не му об ръ щай вни ма ние. Тря б ва да спи.
- Но той пла че и ис ка да бъ де с нас. Щом не му се спи, за що

тря б ва да спи? Кой го е ка зал? И за що тря б ва да се пра ви вси ч- 
ко, ко е то ня ко га, ня къ де, ня кой е ка зал?

- Той е ма лък и сле до бед тря б ва да спи.
- Дей зи, аз съ що бях мал ка и сле до бед ти ми че те ше при ка з ки.

По м ниш ли? А ве чер ме во де ше в гра ди на та, на те а тър или на
ре с то рант... По м ниш ли, ма ми? И не ме за ви ва ше с въл не ни оде- 
я ла през ля то то... По м ниш ли? Ти ча х ме бо си в дъ ж да...

- Фил ко е ма лък и мо же да на с ти не...
- Дей зи? Все ки мо же да на с ти не...
Ли це то на Дей зи бе ше ка мен на ма с ка. Сим вол на не по ко ле би- 

мо ст та. Ели се мъ че ше да пре ми не през ма с ка та и да от к рие сле- 
ди от ли це то на дру га та Дей зи. На не й на та Дей зи... она зи, с ко я- 
то ти ча ха бо си в дъ ж да.

- Де си? Има ли хо ра тук?
Вла ди с лав връ х ле тя ка то ха ла и апар та мен тът из ве д нъж ста на

ма лък. Ка мен на та ма с ка па д на. Раз па д на се на прах и се раз пи- 
ля. Ели и Де си се из мъ к на ха от ку х ня та и по д п ря ха гър бо ве в
сте ни те на ко ри до ра.

- За що тол ко ва ра но се вър на?
- Имах въз мо ж ност. Пък и не все ки де н мал ка та при н це са е на

обяд у до ма - той се за с мя по своя си, со б с т вен на чин, и в ръ ка та
му, ка то на фо ку с ник, се озо ва един шо ко лад - За теб е, при н це- 
со!

Ели се ус ми х на и про те г на ръ ка, за да взе ме шо ко ла да, ма кар
че мра зе ше шо ко ла ди те.

- Мо-омент! За б ра вих, че Ми не ха ха мра зи шо ко ла ди те - и в
ръ ка та му се по я ви ог ро мен по р то кал - За теб са, вси ч ки те.



Ели пое прозрачната на й ло но ва тор ба, която грееше с
портокалови слънца. Не ис ка ше да го оби ча, но не мо же ше да
не го оби ча. Бе й от нел Дей зи. Бе я на п ра вил де бе ла и не р в на,
пъл на с без б рой стра хо ве... Бе от нел ли ч но ст та й. До ри име то й
бе от нел.

- Де си, сло жи не що за обяд, гла ден съм ка то вълк.
Фи лу, кой знае как, се бе из мъ к нал от ста я та си и се вко п чи в

кра чо ла на ба ща си. Дей зи из пи щя и се втур на след не го.
- Ще се из ца паш!!!!
И Фи лу пи ще ше. Не без уси лия тя го из т ръ г на от „мръ с ния”

пан та лон. Бър зо съ б ле че пи жа ма та му и за по ч на да мие ръ це те
и ли це то му. Вла ди ви но в но съ бу пан та ло на си и го при б ра в
гар де ро ба за вън ш ни дре хи. Ели сто е ше в сре да та на ко ри до ра
ка то из х вър ле на... Ня ко га с Дей зи се дя ха по тро то а ри те и се за- 
ме рва ха с пя сък...

Ис ка ше да си бъ де у до ма, при ба ба, къ де то дя до й я ча ка ше.
...
Два ма та ба в но пре г лъ ща ха ве че ря та си в ку х ня та. Бя ла та ку х- 

ня на Би ля на... про с тор на и све т ла, през про зор ци те й на д ни ча- 
ха цве то ве те на оле ан д ри те... ня ко га... ко га то Би ля на бе ше жи ва
и оле ан д ри те цъ ф тя ха.

Днес те про тя га ха из съ х на ли те си пръ с ти от спе че на та пръст
на са к си и те... Но щ та че гър та ше по стъ к ла та, но не вли за ше.
Мър т во бе. Вси ч ко бе мър т во в мал ка та ку х ня. И мръ с но...

- Как е май ка ти, Ели? За що не до й де? А ба ща ти?
- До б ре са... Ще до й дат... по-къ с но... А ти?
- Ба ба ти я ня ма... Все ки ден хо дя на гро би ще. И Дей зи... Ко га

аз, ко га тя... ко га два ма та... То ва де те на гро би ще то по ра с на...
До б ро де те е. Ум но и оби ч ли во... Знае да че те... Сам си че те при- 
ка з ки те, по с ле ме ка ра да ги иг ра ем... вси ч ко раз би ра. А ка то
хва не гло бу са, с це ли ча со ве се за х ла с ва по не го. Знае сто ли ци те
на вси ч ки дър жа ви и коя къ де се на ми ра. Знае и та ки ва ме с тен- 
ца, ко и то не по до зи раш, че съществуват... а е са мо на че ти ри го- 
дин ки... Мал ко, по не още мал ко да бе по жи вя ла ба ба ти… да го
ви ди та къв...

- Дя до, не пла чи. Тя ис ка ше да го ви ди про хо дил и го ви дя.



- Той не я по м ни, Елин це.
- Ка то по ра с не ще си я спом ни. Си гур на съм... Си гур на съм, че

вси ч ко, ко е то сме пре жи ве ли съ ще с т ву ва ня къ де в нас... и го на- 
ми ра ме... ко га то мно го има ме ну ж да от не го.

Вра та та на бал ко на се от во ри и но щ та вле зе при тях. Оле ан д- 
ри те цъ ф на ха. Зве з ди те гре е ха - ед ри и лъ с ка ви ме ж ду кло ни те
им. По с ле вси ч ко ста на пак съ що то. Са мо зве з ди те ос та на ха.

Два ма та ба в но до я ж да ха ве че ря та си.
…
Бе ше тол ко ва ти хо, че Ели със страх об ръ ща ше стра ни ци те на

кни га та. Оби ча ше но вия дом на Дей зи и би б ли о те ка та на Вла- 
ди, пъл на, ос вен с вси ч ко дру го, и с ог ро мен брой кни ги, ко и то
тол ко ва мно го бя ха ли п с ва ли на ран но то й де т с т во - Карл Май,
Еми лио Сал га ри, Жул Верн, Але к сан дър Дю ма. Се га искаше да
ги по гъл не - кол ко то мо же по ве че, кол ко то мо же по-бър зо, за- 
щото чу в с т ва ше, че мно го ско ро ще до й де вре ме то, ко га то ня ма
да мо же да про че те ни то ред от тях. Все по-тру д но й бе ше да че- 
те за „ди ви те и кръ во жа д ни ин ди ан ци” и из тъ ка ни те от до б ро- 
де тел ност, си ла и сме лост бе ли за во е ва те ли. Чу в с т во то й за до с- 
тойн с т во се бун ту ва ше при вну ше ни е то, че бла го ро д ни че с ко то
съ с ло вие е но си тел на чо ве ш ко то бла го ро д с т во. А ге ро и те-ки то- 
ло в ци все по ве че се пре в ръ ща ха в убий ци. Цен но с ти те на чо ве- 
че с т во то се про ме ня ха и й бе тру д но да про с ти на ав то ри те, пи- 
са ли пре ди век, ли п са та на про з ре ние.

- Иле? - гла с че то бе съ в сем тъ ни ч ко и не си гур но.
Ели се стре с на. Бе за б ра ви ла, че Фи лу я на ри ча та ка.
- Иле, как ми с лиш, да ли ка пи тан Не мо е жив?
- Ка пи тан Не мо ли? От къ де зна еш за не го?
Фи лу по г ле д на кра де ш ком към вра та та. По с ле, ус по ко ен от

ви дя но то, ту п на на по да до ле г ло то си и про в ря ръ ка под дю ше- 
ка. Из мъ к на ед на до с та одър па на кни га и я пъ х на в ръ це те й.

- Че ла си я, на ли?
Бе ше я про че ла. Пре ди две го ди ни. То ч но та зи кни га, то ч но

на то ва кре с ло.
- Раз би ра се, че съм я че ла - до вол на, че не лъ же, ка за тя.
- Е?! Ум ря ли?



- Кой знае... мо же би не... Се га ка то се за ми с ля... си гур но ще се
из мъ к не...

- Не ми се вяр ва, но бих ис кал...
- То ч но то ва е ху ба во то - кра ят ос та ва за теб.
- Как за мен?!
- Ами-и-и... Все ед но, че ти до пи с ваш кни га та. Ти ре ша ваш -

да ожи вее, или не... И изо б що - ка к во да ста не по-на та тък... Не е
ка то в при ка з ки те – „Оже ни ли се. По с ле три дни яли, пи ли и се
ве се ли ли”. Ни що по ве че от то ва не мо же да ста не - край на при- 
к лю че ни я та, край на из пи та ни я та... Край. Опи т вал ли си се да
до пи с ваш при ка з ка?

- Не. Ни то кни га.
- Зна чи и дру ги кни ги си чел. А дя до ми с ли, че че теш са мо

при ка з ки. Дей зи знае ли?
Фи лу по к ла ти гла ва:
- Не да ва. Ка з ва, че ще си по в ре дя очи те. Че та, ко га то я ня ма.

Вси ч ки те съм ги из чел.
- Кои „вси ч ки те”?
- На Жул Верн. „Пе т най се т го ди ш ни ят ка пи тан”, ”Де ца та на

ка пи тан Грант”, „Ка пи тан Не мо”…
- Изо б що, вси ч ки ка пи та ни, а?
Фи лу по к ла ти гла ва.
- А за ка пи тан Дъл гия чо рап чу вал ли си?
- Не. Кой е?
- Ба ща та на Пи пи Дъл го то Чо ра п че... Ко га то бях ка то теб, то ва

бе ше лю би ма та ми кни га... Мно го по-ху ба ва от при ка з ки те, и
мно го по-тъ ж на.

- За що то Пи пи уми ра?
- Не. За що то по ра с на... В края на кни га та тя пра ви за к ли на- 

ние, за да ос та не за ви на ги де те...
- Мо же би ще ус пее?
Ели по к ла ти гла ва:
- Ни кой не е ус пял.
И по чу в с т ва как све тът се сри ва вър ху нея. Под от лом ки те му

ос та на ха са мо те.
- А аз ис кам да по ра с на. Ис кам, ис кам, ис кам!



- Все ки ис ка, до мо мен та, в кой то раз бе ре, че то ва не ми ну е мо
ще му се слу чи.

Два ма та из ве д нъж за м ря ха. Бя ха чу ли един и съ щи звук -
стър же не на ключ по вхо д на та вра та. Фи лу ско чи в ле г ло то и се
за ви през гла ва, Ели на пъ ха „Ка пи тан Не мо” под дю ше ка му и
за с ти на във фо тьой ла със „Сан Фе ли че” в ръ це.

Дей зи от во ри вра та та по ч ти без до ко с ва не, вле зе на пръ с ти и с
ус т ни по пи та „Спи ли?”. Ели ким на, по с ле из ля зо ха.

...
Фи лу пи ще ше: „Ис кам! Ис кам! Ис кам!” И то зи пи сък се за би- 

ва ше в гла ва та й през две те за т во ре ни вра ти, през дла ни те, с ко- 
и то при ти с ка ше уши те си и от ка за на мо зъ ка да чу ва. Вла ди с лав
ки пе ше от гняв, дя до й - от не у до б с т во, но и два ма та се дя ха сви- 
ти в кре с ла та си, ско ва ни от не ре ши тел ност и без си лие.

- За що пра ви вси ч ко то ва, не мо га да раз бе ра. Из не р ви и се бе
си и де те то. Го ля ма ра бо та, ако по г ле да още мал ко те ле ви зия...

- Де те то си е ва ше... Ка к во то мо га - пра вя... До б ро е де те то с
мен... Та ко ва чу до не е би ло...

Дей зи вле зе, за т во ри вра та та след се бе си. Об ле к че но въз дъ х- 
на: „За с па...” Вси ч ки съ с ре до то чи ха не ви ж да щи по г ле ди в те ле- 
ви зо ра. Ели ста на, взе ед на кни га от би б ли о те ка та и из ле зе. Бе- 
ше сво бо д на. Бо ле ше я от сво бо да.

Фи лу ти хо хли па ше, за ха пал ъгъл че то на чар ша фа си.
- Фи лу?
Той не по м ръ д на - и тя го беше пре да ла.
- Фи лу, не дей...
- Не ка з вай, че ще ми раз ка жеш края...
- Ня ма...
- Изо б що не пла ча за то ва. Изо б що не...
- Знам. Но ис каш да раз бе реш ка к во ще ста не по-на та тък, на- 

ли?
Хли пай ки, той из бър са съл зи те си и я по г ле д на с оча к ва не и

не до ве рие - Мра зя да ми раз ка з ват.
- Зна еш ли? С то зи филм про с то се мъ чат да раз ка жат ей та зи

кни га... Ис каш ли да я про че теш? - и Ели пъ х на в ръ це те му кни- 
га та, ко я то но се ше.



- „Те рез Ра кен”? Има ли та ка ва кни га? Съ що ка то фил ма?
- То ку що ти я да дох - мно го й се ис ка ше да ви ди ли чи це то му

в тъм ни на та, но и без да го ви ж да раз б ра, че е грей на ло.
- Зна еш ли, ня кои хо ра мно го ис кат да ка жат не що на дру ги те.

Да им раз ка жат ня коя ис то рия, или про с то то ва, ко е то ми с лят...
Са мо че, те зи дру ги те, не го че тат... и то си ос та ва са мо вър ху
хар ти я та, да леч от те зи, за ко и то е пи са но... То га ва дру ги хо ра
ре ша ват да раз ка жат кни ги те... И пра вят фил ми. Кра си ви мъ же
и же ни изи г ра ват ис то ри я та, ко я то ня кой ня ко га е на пи сал и та- 
ка тя най-по с ле сти га до вси ч ки...

Тъм ни на та ги бе об гър на ла и ги бе от де ли ла от вси ч ко. Той
ти хо за с пи ва ше. Тя от но во вър ве ше ме ж ду Ди ми тър и Ана под
дър ве та та. И от но во не на ви ж да ше све та, в кой то ня кой тря б ва- 
ше да си оти де, за да до й де друг.

 
 



ОСЕМ НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Ля то то си оти де, ка к то до й де - из ве д нъж.
Из ве д нъж за по ч на уче б на та го ди на и вси ч ко ста на за дъл жи- 

тел но. Си ня та пре с тил ка с бя ла та яки ч ка, ста ва не то су т рин в
шест, сре ща та и сблъ съ кът с ед ни и съ щи хо ра. И стра хът.

Ка то спо мен от чужд жи вот ос та ва ше ля то то... Со ле на та пя на
на мо ре то и кря съ ка на чай ки те, ре ха ва та тъ ма и ба де мо ва го ра,
скри ла в кло ни те  си слън це то, ти хи ят звън на ки та ра под зве з д- 
но не бе...Но щ та из ти ча ше - чер на и ле п ка ва..

Ели се де ше пред бю ро то си и ис ка ше да вър не зве з ди те. И ти- 
ши на та, на бъ б на ла от оча к ва не. И вси ч ко, ко е то не се слу ч ва ше.
Гле да ше в зе ле ни те слън ца на бя ла та за ве са, ко я то скри ва ше
про зо ре ца й и те се пре в ръ ща ха в цве тя.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, БЕЗ СТРА НИ ЦА

„От но во съм в мо я та стая. Са ма. Стран но ти хо е. Са мо во да та  
шу ш не в тръ би те...

Скръ ц на по р та та, тра кат то к че та  по дво ра. Ня къ де да леч ръм жи
ка ми он. Слън це то вле зе през про зо ре ца, през зе ле ни те цве тя на пер де- 
то... из бу я ли цве тя, не е с те с т ве ни, из ро де ни.

Из ро ден е све тът. Илю зия е на де ж да та, че жи вея. Има ли за ка к во?
Из п лъ з ва се све тът. Сгро мо ля с ва се. И под ру и ни те му не ос та на

ни що.
Из ро ден е све тът. Из ро де ни са цен но с ти те, ко и то съ з да де. Не мо га

да ги при е ма… А свои ня мам...
Не мо га да дам вто ра та си ри за на то зи, кой то ня ма. Не съм ща с т- 

ли ва от то ва, че имам две; за тре та не мо ля... И три да имах, пак ня- 
ма ше да дам на то зи, кой то ня ма.

Ако ме уд рят, ня ма да из вър на дру га та си бу за. Но и на уда ра с удар
ня ма да от вър на.

Не мра зя. Но и не оби чам.”
…



Слън це то ба в но за ля з ва ше. Ли с та та по жъл тя ва ха, ид ва ше
есен та. Дни те ста на ха сту де ни и ле п ка ви - то ч но дни за бри га да.
И уче ни ци те се пре вър на ха в ра бо т ни ци. За по ло вин ден ус во и- 
ха те х но ло ги я та на но вия кон сер вен ком би нат, ко я то, ве че ня- 
кол ко ме се ца, ра бо т ни ци те не мо же ха да ус во ят. И за ра бо ти ха
на сме ни. Ста ва ха в че ти ри - за пър ва та смя на. И си ля га ха в
еди най сет - след вто ра та. Те зи, ко и то бя ха на вър ши ли 16 го ди- 
ни, ра бо те ха през но щ та.

Ели ра бо те ше в ла бо ра то ри я та - оп ре де ля ше су хо то ве ще с т во
на пю ре та та и ки се лин но ст та на со ко ве те. На у чи се бе зу п ре ч но
да ти т ру ва, ма кар че ръ це те й по чер ня ха от сре бър ния ни т рат.
Дни те ста на ха по-дъл ги и по-све т ли, ма кар, че слън це то све те ше
по-мал ко. Ща с т ли ви бя ха уче ни ци те - вър ше ха не що са ми - от
при е ма не то на ка ми о ни те с до ма ти, до па ке ти ра не то на бу тил- 
ки те и бур ка ни те. Всъ щ ност, ця ла та по то ч на ли ния бе ше ав то- 
ма ти зи ра на, а те про с то сле дя ха па ра ме т ри те й да ос та ват в оп- 
ти мал ни те си гра ни ци и на б лю да ва ха - да не се про мъ к не ня кой
ка лен до мат, ня коя де фе к т на бу тил ка, или ня кой крив ети кет.

Ели бър зо из ра бо т ва ше про би те си и оти ва ше в це ха. Там с
Ема ся да ха ме ж ду ка шо ни те и че тя ха “Ка пи тан Блъд” на ан г- 
лий с ки. По ня ко га при тях ид ва ше и Ди лов, Фор т ра на, учи те лят
им по ал ге б ра и про г ра ми ра не и от к ра д ва ше по ня кое пи ра т с ко
на па де ние из зад ра ме не те им. По ня ко га те му ос та вя ха кни га та
и оти ва ха да ле пят ка шо ни. По с ле Ели се стря с ка ше, по г ле ж дай- 
ки ча со в ни ка си и ти ча ше да направи следващите анализи.

- В уни вер си те та, или във ВХТИ ще кан ди да т с т ваш, Ели? - По- 
пи та я ве д нъж на чал ни ч ка та на ла бо ра то ри я та. Мо ми че то тре п- 
на и пре ти т ру ва про ба та.

- Не зная. Не съм ми с ли ла. За що?
- То ва, раз би ра се, ти ще ре шиш, но бих те по съ ве т ва ла да

учиш ин ду с т ри ал на хи мия. Аз за вър ших уни вер си те та, а ка к то
ви ж даш, пак ра бо тя в про из во д с т во то, но по-до б ре е да бъ деш
ин же нер. Пе да го ги че с ко то об ра зо ва ние не се це ни.

- Спо ред мен е ху ба во да бъ деш учи тел...
- Е, да, ако имаш пре д вид ба ща си и май ка си - те са име на в

гра да. Но по ве че то не са та ки ва.



- По ве че то от учи те ли те ми са до б ри. Всъ щ ност, аз изо б що не
ми с ля да сле д вам хи мия. Не оби чам хи ми я та.

Се га на чал ни ч ка та на ла бо ра то ри я та се стре с на и сгре ши из- 
чи с ле ни я та, ко и то пра ве ше.

- А аз ос та нах с впе ча т ле ние, че хи ми я та е лю би ми ят ти пре д- 
мет в учи ли ще и ве че си я из б ра ла за своя про фе сия.

- Не. Про с то ми е ин те ре с но и ис кам да на у ча кол ко то мо же
по ве че.

- А ка к ва ис каш да ста неш?
Ели се от пу с на на твър да та та бу ре т ка. Ли це то й за с ти на, очи- 

те й из гу би ха по г ле да си, ръ це те й ле жа ха мър т ви на пло та.
- Не зная... - гла сът й бе ше друг, съ в сем не бе гла сът на буй но- 

то
моми че, ко е то су т рин връ х ли та ше в ла бо ра то ри я та и ис ка ше

вси ч ко да на п ра ви в мо мен та, в кой то го до ко с не и вси ч ко да
раз бе ре в мо мен та, в кой то й се ка же.

…
Бри га дир с ка та есен свър ши един ме сец след ка то бе ше за по ч- 

на ла. Оти де си - из ве д нъж. Ра бо т ни ци те от но во ста на ха де ца -
из ве д нъж. От го вор но ст та, ко я то но се ха - за се бе си, и за то ва, ко- 
е то вър ше ха, от но во бе по е та - от дру ги. И те от но во ос та на ха -
без сво бо да.

Сне гът за ва ля. Из чи с ти све та. И го ско ва.
Го ди на та си оти де, ка к то бе до ш ла - из ве д нъж.
И при б ли жи бъ де ще то. Из ве д нъж.
...
С 90 км/ч се при б ли жа ва ха към из бе ля ва що то чер но на не бе- 

то. Зве з ди те из бу хва ха сре щу тях. Не е с те с т ве но ед ри, не е с те с т- 
ве но све т ли, те ог ря ва ха но щ та над по ле то.

Шо се то бе пра во и пра з но, за би то пра во в гръ д та на Лу на та.
Пъ ту ва ха с 90 км/ч и се мъ че ха да до го нят де ня. Не ус пя ха. Изя- 
ла зве з ди те, Лу на та се скри. По ле то из че з на. Ос та на шо се то,
пре вър на то в че рен ту нел, ка то он зи ту нел, през про с т ран с т во- 
то, кой то ще ни из х вър ли пра во в гръ д та на Все ле на та.

Въз ду хът бе то пъл, ма кар про лет та да бе да леч. И вя тъ рът, ка- 
то раз ля то чер но ма с ти ло, вли за ше през про зор ци те и из ми ва ше



ли ца та им. Ко ла та ле те ше, ка то в ме ж ду га ла к ти ч но то про с т ран- 
с т во и зве з ди те, из п лю ти от Лу на та, се раз би ва ха в пре д но то стъ- 
к ло.

Ми ри ше ше на про лет, ма кар про лет та да бе да леч. Зе мя та ми- 
ри ше ше на про лет. И дър ве та та. Раз м ра зе ни те со ко ве ти ча ха по
на бъ б на ли те им кло ни. И се чу ва ше как тре ва та ра с те.

Ели ло ве ше с ръ це те си но щ та и ис ка ше да я за дър жи, за е д но с
вси ч ко, ко е то не се слу ч ва ше...

Пъ тят свър ши. Из ве д нъж.
Бя ха в га ла к ти ка от ули ч ни лам пи. Дъл го се про ви ра ха през

спи рал ни те й ръ ка ви, до ка то сти г нат сър це то й. Ог ром на, го ра- 
та по г лъ ща ше све т ли ни те на гра да. Ка к то Чер на та ду п ка в сър- 
це то на Га ла к ти ка та по г лъ ща слън ца та й и ги из п ра ща в дру га
Все ле на. Сто я ха пред вхо да на бло ка и ча ка ха ня кой да вди г не
до мо фо на. Ели оби ча ше та зи сгра да - на са мия бряг на го ра та...
До мо фо нът из пу ка:

- Кой е? - по пи та с не по з нат глас.
- Сто ян Ди ми т ров? - не си гур но от го во ри Ди ми тър.
- Мо мент... - до мо фо нът за г лъ х на.
- До лу е брат му - про дъл жи Ди ми тър.
- Брат ми е в Ру се - ка за до мо фо нът с гла са на Сто ян.
- В Ру се бях в шест, се га е еди най сет - гла сът на Ди ми тър пре- 

ли ва ше от обич, от ра дост, от об ле к че ние.
- Вие сте лу ди, бе, хо ра! - до мо фо на за пу ка не вяр ващ.
- Че с ти та Но ва Го ди на!
И пра з ни кът про дъл жи.
До мът на 13 етаж ги пое - при ве т лив и то пъл. Те му да до ха зве- 

з д на та нощ. И раз го во рът про дъл жи - от там, от къ де то ни ко га
не свър ш ва ше.

Ели се сви в ог ром но то ре к ви зи т но кре с ло, ко е то тай ни ч ко на- 
ри ча ше „тро нът”, и се за с лу ша. Оби ча ше да слу ша. И да на б лю- 
да ва. Оби ча ше да е „от въд”. И да има сво бо да та да пре це ня ва.
Пра з ни кът про дъл жа ва ше. Оби ча ше те зи пра з ни ци и то зи дом,
на д ви с нал над го ра та... От пу с на се. Оби ча ше да е “от въд”.

Та ка най-ле с но въз при е ма ше иде и те и но во то по з на ние. Из с- 
му к ва ше вси ч ко от гла ви те на те зи, край нея, ко и то не я за бе ля з- 



ва ха. Съ с ре до то че ни в со б с т ве ни те си ми с ли и в до ка з ва не то на
со б с т ве ни те си те зи, все ки съ с ре до то ча ва ше ог ром на енер гия в
се бе си и я из х вър ля ше в съ бе се д ни ка си... Кой то, оба че, пра ве- 
ше съ що то... И енер ги я та се раз пи ля ва ше в про с т ран с т во то - не- 
ну ж на; и се пре в ръ ща ше в без по ле з ност, ако ня ма ше кой да я
уло ви. Ня ко га, ко га то бе ше мно го мал ка, Ели ис ка ше да уча с т ва
в те зи раз го во ри. Ис ка ше - да го во ри, за що то зна е ше, че има ка- 
к во да ка же, ка к во да за щи ти, ка к во да обо ри и как... Ис ка ше -
про с то да за бе ле жат, че е чо век... Но то га ва бе ше тол ко ва мал ка,
че ни кой не по до зи ра ше ми съл у нея. Се га, ко га то бе ше до с та тъ- 
ч но по ра с на ла, за да по и с ка то ва, ко га то ня ко га бе ис ка ла, тя от- 
к ри до б ра та стра на на по зи ци я та си „от въд”. И слу ша ше, до вол- 
на, че има мно го да учи. Го во ре ха за по е зия. Осъ з на ла без на де ж- 
д но то си не ве же с т во, тя се мъ че ше да го при е ме. Тру д но й бе -
има ше твър де до б ро мне ние за ума и по з на ни я та си.

- Ели, ста ни - гла сът я из х вър ли - ела тук, в сре да та на ста я та...
Из т ръ г на та от своя бун кер, из зад де бе ли те сте ни на кой то ка- 

то през ам б ра зу ри гле да ше све та, Ели ос та на да ви си в про с т- 
ран с т во то, ня къ де по сре да та ме ж ду по да и та ва на.

- Стъ пи на зе мя та, Ели - тя стъ пи.
И пре ме с ти сте на та си. Сло жи я - ме ж ду себе си и тях. И ги по- 

г ле д на - ка то през ам б ра зу ри. Най-на пред по тър си очи те на Ди- 
мо и Ана - гле да ха я, ка к то през ог ра да се гле да ря дък звяр. По с- 
ле по тър си очи те на чи чо си, ма кар че те зи очи я сму ща ва ха. Се- 
га не я сму ти ха. Той про с то ча ка ше. На к рая на ме ри и очи те на
го с ти те - въз ра с т ни мъж и же на, от ко и то тол ко ва мно го се въз- 
хи ща ва ше, че не ис ка ше да ги гле да...

- На п ра ви не що… - ка за мъ жът - Все ед но ка к во, направи нещо
с тя ло то или с ума си...

Тя сто е ше в сре да та на ста я та. Кра ка та й бя ха за ле п на ли за ки- 
ли ма. Не зна е ше ка к во да на п ра ви. Ча со в ни кът цъ ка ше, но вре- 
ме то бе спря ло. Зна е ше, че ако се за ба ви още мал ко, то ще про- 
дъл жи лу дия си бяг, а све тът ще се сру ти... и ни кой ня ма да мо- 
же да я из ва ди из под ру и ни те му. Сте на та сто е ше - ме ж ду нея и
тях. Гле да ше ги - през твър да та й про з ра ч ност. И ня ма ше път. И
ня ма ше брод...



В ми га, в кой то вре ме то ще ше да тръ г не от но во, тя на п ра ви
мост. Кра ка та й ос та на ха за ле п на ли за ки ли ма. Гръ б на кът й се
из ви във ви со ка дъ га. Ръ це те й до ко с на ха по да. Пръ с ти те й се
вко па ха ка то ко ре ни. И пре ми на - по мо с та си, към тях. Или те
до й до ха при нея, по мо с та й?

...
Връ ща ха се. Бял и прав, пъ тят свър ш ва ше в сър це то на слън- 

це то. Бя ло, то све те ше, но не то п ле ше. И на бъ б на ли те кло ни на
дър ве та та уми ра ха. Чу ва ше се как пръ ст та се ско ва ва... Ва кан ци- 
я та свър ши, ка к то бе за по ч на ла - из ве д нъж. И ка то в друг жи вот
ос та на ха го ра та, по г лъ ща ща све т ли ни те на гра да и до мът, уви с- 
нал над го ра та. В друг жи вот ос та на ха и те а т ри те, и сло во то, из- 
бя га ло от сце на та, и ве че ри те след то ва, ко га то го ула вя ха.

Пъ ту ва ха с 90 км/ч на там, на къ де то слън це то из г ря ва. Но то
не то п ле ше и пъ тят бе из т ръ г ва не. Бо ле ше.

...
Бо ле ше. Из га ря ше. Из пе пе ля.
Дни те и но щи те си оти ва ха - без сле да. Про лет та връ х ле тя -

из гони кал ния сняг и кал ни те об ла ци. Не бе то за п лам тя. И зе мя- 
та. Ели ба в но се из мъ к ва ше от бо ле ст та. И ко га то от но во от во ри
очи те си, оне зи, с ко и то ви ж да ше скри ти те ба г ри на све та, раз б- 
ра, че е ос ле пя ла. За що то све тът бе ше сив. Мо ле ше се - по не чер- 
но и бя ло да ви ди, но све тът бе ше сив.

Учи ли ще то - по-че с то чер но, но по ня ко га бя ло, бе ше по си вя- 
ло. Уче ни ци те бяха ста на ли с ед на к ви ли ца. Учи те ли те - без ли- 
ца. То ва, ко е то уче ше се раз пи ля - си ва пе пел, от вя на от вя тъ ра.
Коя бе тя? Въ п ро сът, из ля зъл от ни що то я за ко ва - в сър це то на
не й на та ка п су ла. То га ва с ужас раз б ра, че и ка п су ла та бе по си вя- 
ла и не ви ж да све та.

Жи во тът про дъл жа ва ше, сле д вай ки сво е то раз пи са ние, без- 
про ме нен. Ни що не се слу чи, ка к то ни що не се бе слу ч ва ло до- 
се га. Про дъл жа ва ше да хо ди на учи ли ще, про дъл жа ва ше да по- 
лу ча ва ше с ти ци, про дъл жа ва ха да пре пи с ват до ма ш ни те й, про- 
дъл жа ва ха да въз при е мат уро ци те си от нея... Ни що не се слу чи.
Но све тът не бе съ щи ят, за що то бе сив.

...



Лам па та бе за г ря та до си во и хвър ля ше си ва све т ли на. Си ва,
Ели се де ше пред бю ро то, уче ше и не раз би ра ше. Си ви, бу к ви те
из ли за ха от си ви те стра ни ци. Си ви, ми с ли те скри ти в тях, се
раз т ва ря ха в си вия въз дух. Мър т ви, еле к т ро ни те ос та ва ха на ли- 
с та, и не ус пя ва ха да за т во рят еле к т ри че с ка та ве ри га. то га ва
лам па та уга с на. И тъм ни на та бе чер на.

Два ма та се дя ха в тъм на та стая и мъл ча ха. Ди ми тър ча ка ше тя
да за го во ри и мал ко се стра ху ва ше от то ва, ко е то ще ка же. До во- 
лен бе, че ли це то му не се ви ж да. Уси ли е то му да из г ле ж да спо- 
ко ен и уве рен за по ч ва ше да му те жи. Умо рен бе от ро ля та си на
ос т ров в бу шу ва що мо ре.

- Та ти? - гла сът й опи п ва ше мра ка. И го то в но ст та му да от к ли- 
к не. И спо со б но ст та му - да по е ма то ва ри.

- Ка жи, Ели...
- В яма съм - ка за глу хо. И го зах вър ли на дъ но то.
- Ус по кой се и ка жи вси ч ко на та т ко. За по ч ни от на ча ло.
- Спо кой на съм - в то ва е ло шо то. Ня ма ра дост, ня ма тъ га. Си- 

во е...- от ъг ли те на мра ка за по ч на да се про це ж да мъ тил ка. Ди- 
ми тър за т во ри очи, за да не я ви ж да. И да ос та не спо ко ен и да
за па зи съ з на ни е то си яс но - ка то езер на по вър х ност, в ко я то да
ви ди про б ле ма. Но там ви дя са мо уп ла ше но то ли це на Ана. Тря- 
б ва ше да се спра ви сам. Ако мо же.

- Не в то ва е про б ле мът... Всъ щ ност, не то ва е ос но в но то - про- 
дъл жи тя без по ща д но и млъ к на.

Пак мъл че ше. Ди ми тър ча ка ше - да про дъл жи. Не зна е ше ка к- 
во да пра ви със си во то. На дя ва ше се да по мо г не за „ос но в но то”.

- Ни що не раз би рам - ду ми те па да ха, те ж ки ка то ска ли. Па да- 
ха и го сма з ва ха, за що то зна е ше, кол ко тру д но й е би ло да ги из- 
ре че.

- Ка к во не раз би раш, Ели?
- Уча и не раз би рам. Раз би раш ли? - в гла са й има ше па ни ка,

ко я то раз лю ля ог ле дал ната по вър х ност на съ з на ни е то му.
- Не ка се опи та ме да по д ре дим не ща та.
- Ни що ня ма за по д ре ж да не. По м ня вси ч ко, но не раз би рам. -

и за ри да - О, та ти, кол ко по-ле с но бе ше об ра т но то… По м ниш
ли? По м ниш ли как ме на у чи да уча, ко га то бях де те... Се га не



мо га да на ме ря гла в но то - вси ч ко е си во. По м ня и не раз би рам.
Не мо га по ве че...

И съл зи те й на мо к ри ха ли це то му. Пре гър на я. И ка к то ня ко- 
га, ко га то вко ча не на от страх я во де ше на учи ли ще, усе ти как
гра б на ду ша та му.

- Се га ус по кои ли се? Не ка из чи с тим не ща та. Ка к во не раз би- 
раш кон к ре т но? Да за по ч нем ли с ня кой пре д мет?

- Не зная... Ко га то те из ви ках, учех по фи зи ка. И вси ч ко бе ше
си во. И без раз ли ч но. Все ед но ми бе ше, че не раз би рам... За що то
по м ня. За що то... знам? - тя дъл го мъл ча и ко га то Ди ми тър ве че
ми с ле ше, че е вре ме да за го во ри, тя про дъл жи - То га ва кру ш ка та
из го ря. И си во то ста на чер но... за пър ви път чер но, след тол ко ва
вре ме. И раз б рах, че вси ч ко е по-ло шо, от кол ко то бе ше из г ле ж- 
да ло. Но го раз б рах, и то ва е до б ре.

- То га ва, да сме ним кру ш ка та и да го оп ра вим.
...
Ели спе ше. Ди ша не то й по ч ти бе спря ло.
Ди ми тър уче ше фи зи ка. Бе стру пал вър ху бю ро то й вси ч ки те

си уни вер си те т с ки уче б ни ци, най-от до лу на д ни ча ше не й ни ят.
И пи ше ше. Ед на след дру га из ве ж да ше фор му ли те, ко и то тя по- 
м не ше, но не раз би ра ше.

Лам па та по ч ти бе по д па ли ла ко си те му. Кръ во о б ра ще ни е то
му по ч ти бе спря ло...

Пър во то не що, ко е то ви дя, ко га то се съ бу ди, бе ус ми в ка та на
Ели. Тя се де ше на ле г ло то си, кръ с то са ла кра ка. В ску та й ле жа ха
из пи са ни те ли с ти.

- Зна еш ли, Дим ка, вси ч ко раз б рах... И зна еш ли, пак ви ж дам
зве з ди те... Ужа с но е да ня ма зве з ди...- очи те й бя ха зве з ди.

 
 



ДЕ ВЕ Т НА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Про лет та ид ва ше с ос ле пи тел ния бля сък на не бе то, с опи я ня- 
ва щия аро мат на цве тя та, с ту п те не то на раз м ра зе ни те соко ве в
ко ре ни те на дър ве та та и със зо ва на зе мя та за жи вот.

Жи во тът про дъл жа ва ше - ед на къв, ка къ в то бе бил. Ед на къв -
сред бе тон ни те кле т ки на до мо ве те и из тъ не ли те сте ни на ду- 
ши те. Ед на къв, под ас фал то ви те ули ци, пре вър на ти в по к ров на
тре ви те. Ед на къв, за хо ра та, ко и то ста ва ха все по-ед на к ви, все
по-без ц ве т ни, все по-про з ра ч ни...

Ели съ в сем пре с та на да ги ви ж да.
По ня ко га се сблъ с к ва ше с тях на ули ца та. Ка з ва ше сму те но

„из ви не те” на пра з но то про с т ран с т во край себе си и про дъл жа- 
ва ше да вла чи кра ка по по к ро ва на тре ви те. Бо ле ше я - от бол ка- 
та на вси ч ки не ро де ни тре ви, на ко и то бе от не то пра во то да съ- 
ще с т ву ват...

По ня ко га раз го ва ря ше. Но раз го во ри те се пре в ръ ща ха в мо но- 
ло зи, за що то вся ка ду ма, на все ки съ бе се д ник, пре д ва ри тел но й
бе из ве с т на. И я бо ле ше - от бол ка та на вси ч ки не ро де ни ми с ли,
на ко и то бе от не то пра во то да бъ дат раз ли ч ни.

Про лет та ид ва ше - раз ли ч на от вси ч ки се зо ни, за що то но се ше
на де ж да та,  че жи во тът, кой то зрее в нея ще бъ де раз ли чен.

Но той ос та ва ше все съ щи ят - ка къ в то бе бил.
...
Ели се де ше на бю ро то си - все съ що то, на ко е то ве че де сет го- 

ди ни се де ше. И пре х вър ля ше уче б ни ци те си от ля ва та стра на на
дя с на та все по съ щия на чин - де сет го ди ни ве че. И че те ше по
цял ден ро ма ни - де сет го ди ни ве че. И ве чер, ко га то де нят за с- 
пи ва ше, за по ч ва ше да пи ше до ма ш ни те си - де сет го ди ни ве че.

Бе ли ят лист сто е ше пред нея. Гле да ше я в упор - хла ден и не- 
по да т лив. И из с му к ва ше енер ги я та на ра зу ма й. И тя, из с му ка- 
на, все ки път го по бе ж да ва ше. Все ки път. Умо ри се.

Се де ше на бю ро то си, пред бе лия лист... Ка то бял ва ку ум се
про с ти ра ше пред нея. Ва ку ум, кой то с ни що не мо же ше да за- 



пъл ни. Не ду ми те, ми с ли те бя га ха от гла ва та й. И хо ра та. Къ де
бе за гу би ла хо ра та? Или те я за гу би ха... Ду ша та й бе пра з на - ка- 
то бял ва ку ум... Къ де бе за гу би ла - вси ч ко...

Ти ши на та бе тол ко ва плъ т на, че чу ва ше жу же не то на на же же- 
на та вол ф ра мо ва жи ч ка на лам па та.

- Ели?
Ели се стре с на. Бе ли ят ва ку ум я из с му ка, ос тави са мо об ви в ка- 

та й, чу п ли ва и кре х ка, на сто ла, пред бе лия лист.
- Ма мо?
- Ис ках да ти ка жа „ле ка нощ”- ще си ля гаш ли ве че?
- Не съм си на пи са ла до ма ш но то... по ли те ра ту ра... не мо га да

го на пи ша... Ни що по ве че не мо га да на пи ша... про с то се дя и
гле дам бе лия лист и той ме изя ж да... Да ли вси ч ки хо ра е изял?

Стра хът от но во се про мъ к на и я ско ва. Стра хът, че с Ели не
вси ч ко е на ред... Стра хът от ми с ле щи те ка мъ ни и от ли с ти те,
изя ж да щи хо ра. Мно го вни ма тел но, за да не я уп ла ши, или оби- 
ди, Ана по пи та:

- За що стра хът да е изял вси ч ки хо ра? И за що вси ч ки хо ра да
са изя де ни, Ели? - гла сът ед ва й сти г на, за да до вър ши въ п ро си- 
те и си ла по ч ти не й ос та на, за да чуе от го во ри те.

- За що то хо ра та ги ня ма... Не си ли за бе ля за ла, че ги ня ма? Ис- 
кам да ка жа... тол ко ва са ед на к ви... съ в сем ед на к ви... все ед но, че
не са мно го, а е са мо един чо век. Вси ч ко, ко е то се го во ри е ед на- 
к во, всичко, ко е то се пи ше е ед на к во... Зна чи ми с ли те, ко и то са
въ п лъ те ни в ли с та са ед на к ви... и ли с та е пра зен... и изя ж да хо- 
ра та... Ка к то мен ме изя де...

Ана слу ша ше, сви та в ле г ло то на Ели. И стра хът ба в но от с тъ п- 
ва ше. Ста ри ят страх, не й ни ят страх, че Ели е не нор мал на. И ба- 
в но на с тъ п ва ше дру ги ят страх, за д ря мал дъл бо ко в ду ша та й.
Стра хът, че све тът е не нор ма лен и ще ги изя де - вси ч ки, ко и то
ми с лят раз ли ч но, ко и то го во рят раз ли ч но и вяр ват в раз ли ч ни
не ща... Све тът на ед на к ви те ба в но на с тъ п ва ше и я изя ж да ше.

- Ма мо?
- Ели... за що и теб те изя де ли с та?
- За що то не мо га да пи ша. В гла ва та ми ид ват ед на к ви ми с ли,

ка то те зи, ко и то съм че ла... Ако ги на пи ша, ли с тът ще си ос та не



бял... и ня ма сми съл да ги пи ша... И не мо га, не мо га да си на пи- 
ша до ма ш но то... по ли те ра ту ра... за бай Га ньо... не мо га.

- Иди без до ма ш но - ка за Ана и по не чи да ста не, но ужа сът в
гла са на Ели я спря.

- Страх ме е.
Ана пи ше ше, сви та в ле г ло то на Ели. Из го ни бе лия ва ку ум от

ли с та. Кре х ка и чу п ли ва, об ви в ка та на Ели се де ше на бю ро то и
ча ка ше за в ръ ща не то на съ щ но ст та си от она зи Все ле на, къ де то
цве то ве те са по-яр ки, сти га да мо гат да се ви дят без очи. Гла сът
на Ана раз би ти ши на та в ста я та и две те Все ле ни се сля ха.

- Ех, ти, бай Га ньо! Епо ха та на де ве т де сет те го ди ни те ро ди, ге ни- 
ят на Але ко те пре съ т во ри ка то ху до же с т вен об раз, но ти на д жи вя и
вре ме то си и своя та лан т лив съ з да тел. Ти бе ше сви де тел на пре лом- 
ни епо хи, на съ би тия, ос та ви ли ди ря в ис то ри я та ни. На в ся къ де и във
вси ч ко ти при съ с т ва ше - с дру го ли це и с дру га вън ш ност, но с твоя
си нрав, и с ве ч ния си стре меж към “ке ле пир”...

Ели из х в ръ к на от мя с то то си. Връ х ле тя ка то бу ря.
- Чу де с но е, ма мо! Чу де с но е! Тол ко ва е... ами - цве т но. Не що,

ко е то ще се ви ди на бе лия лист... Ве че знам как да го на пи ша.
Бла го да ря ти! Бла го да ря ти...

По с ле от но во се д на зад бю ро то си. От но во - пред бе лия лист.
От но во - са ма, сре щу то ва, ко е то се опи т ва ше да я изя де. Ана ти- 
хо из ле зе от ста я та - от но во са ма, за к лю чи ла стра ха в се бе си... за
да не пу с не на вън гри зя щи те чу до ви ща.

Ели пи ше ше.
„Ти мо же би се гор де еш, че съ пъ т с т ваш бъл гар с ко то об ще с т во, но

не би ва. Тво я та сла ва е гро з на, ка то вре ме то, в ко е то се по я ви, ка то
об с то я тел с т ва та, ко и то ти по з во ли ха да оце ле еш до днес. Ти че с то
тър же с т ву ваш над нас, но не се ув ли чай...

Ето, се дя си аз в опе ра та, а ти си до мен. Слу шам чу де с на та му зи- 
ка на Пу чи ни, мо же би ми е мал ко мъ ч но за уми ра ща та Ми ми, в очи- 
те ми бле с тят съл зи, а ти мля с каш... Не са мо мля с каш, ами си и по- 
ха п ваш -”кол ко сме ги слу ша ли ние та ки ва...”

Не мо га да не си спом ня “Бай Га ньо в опе ра та”. Но къ де е да се вър- 
тиш и да се раз па с ваш при те с нен от му с ка ли те си, къ де е спо кой но да
си ядеш, сло жил хляб и си рен це на ко ле не!”



Ели пи ше ше и цве то ве те се връ ща ха. Цве то ве те на сгра ди те и
на хо ра та. Цве то ве те на въз ду ха...

...На те жал бе въз ду хът от зла т ния прах на ля то то. Те ж ко ди- 
ша ха дър ве та та - по г лъ щай ки то п ли на, из лъ ч вай ки хлад. Вър вя- 
ха под кло ни те им - Ди ля на и Ели, от к ра д на ли къ с че си ньо и
бял об лак от не бе с на та твърд, за да бъ дат кра си ви - ка то Пе пе ля- 
ш ки на ба ла. И оти ва ха към Опе ра та - на по с ле д ното пре д с та в- 
ле ние за се зо на.

Опе ра та бе ше пра з на - по ч ти ка к то ви на ги. Но пре д с та в ле ни- 
е то бе ше пре к ра с но - пе в ци те пе е ха, ка к то сла ве ят пее, пре ди да
ум ре. Към сре да та на пър во то дей с т вие вра ти те се от во ри ха и
са ло нът шум но се из пъл ни с хо ра. Връ х ле тя ха въ т ре - с ра бо т ни- 
те си дре хи, ома за ни и мръ с ни, лъ ха щи на пот. Плъ з на ха по ре- 
до ве те, на с тъ п вай ки по кра ка та раз пи ле ни те тук-там слу ша те- 
ли. Две же ни се д на ха до Ели и Ди ля на. Ед на та дъл го ро ви из бо- 
х ча та си, дълго шу мо ля, до ка то най-на к рая из ва ди пар че ве с т- 
ник и сло жи вър ху не го ко мат хляб и бу ца си ре не. Сръ га с ла кът
„дру гар ка та” си и две те ла ко мо за по ч на ха да уни що жа ват хра- 
на та.

Пе в ци те се мъ че ха да пе ят. Ва де ха ду ши те си от гър ла та си, за
да ги да дат на хо ра та. И да въз к ре сят ду ха на Пу чи ни, бро дещ в
не би ти е то с раз къ са на ду ша. В са ло на мля с ка ха, го во ре ха и се
вър тя ха. На ед на ви со чи на ня кой се из с мя.

- Ако оби ча те, дру га рю, би х те ли го во ри ли по-ти хо?
- Ти кво ис каш, бе? Пла ти ли са ми мя с то то. Цял ден съм ра бо- 

тил, с тез две ръ це. Ам ти? Къв дру гар съм ти аз, бе? Хля ба на ро- 
ден ва дя аз. Та к виз ка то теб да мъл чат...

За миг за ла та за мъл ча. Ми ми уми ра ше на сце на та. Све тът
уми ра ше - в ду ша та на Ели.

Цве то ве те бя ха яро с т но яр ки. Тя пи ше ше.
„Чу дя се, да ли то га ва си бил по-скро мен, или Ви ен с ка та опе ра те е

сму ща ва ла? И си ми с ля - тол ко ва го ди ни ми на ха, тол ко ва не ща се
слу чи ха, а ти не са мо, че не си оти ваш, ами на с тъ п ваш. Не те ин те- 
ре су ва, че за по ч на х ме да ста ва ме кул тур ни и да раз би ра ме ду ха. Не
те ин те ре су ва, че ве че има ме пе в ци, ка к ви то ня ма по све та... Ос та на
си съ щи ят - не са мо, че не мо жеш да слу шаш и раз би раш му зи ка та, не



са мо, че не мо жеш да ви диш и по чу в с т ваш пре к ра с но то, но и не ис 
каш.  Пре чиш и на дру ги те да се до ко с нат до не го... И още по-ло шо -
смя таш то ва за пра вил но.”

Ели гле да ше в чер ния про зо рец...
...Вра та та на за ла та се от во ри. И из х вър ли хо ра та във фо а йе то

- хла д но и чер но. Ели из ли за ше. И же ни те, при б ра ли бо х ча та,
из ли за ха. „За що до й до х те?”- по пи та ги Ели то га ва. А ду ми те им
още из га ря ха съ з на ни е то й и те жа ха... „Ту ка, на опе ра та ли? А-а,
че до, за дъл жа ват ни - кул тур но-ма со во ме ро п ри я тие би ло, ви- 
кат... Пък ний сме умо ре ни и гла д ни... цял ден ра бо та, пек... Ама
тук хла д но, сто ло ве те ме ки... Не би ло тол коз ло шо...” И си оти- 
до ха, из гу бе ни сред дру ги те в пе к на лия дъ лъг ден.

Ели гле да ше в чер ния про зо рец. От не го из ли за ше жи во тът -
та къв, ка къ в то го бе ви дя ла ня ко га, с дру ги те си очи. И пи ше ше.

„Тръ г нах и аз из Ев ро па та - гле дам гра до ве, свят - ехе... Вър вя си из
Бу да пе ща, очи те ми не сли зат от сгра ди те, по к рай ко и то ми на вам,
въз хи ща вам се на ста рин на та им ар хи те к ту ра. Гле дам цър к ви те,
стро е ни в го ти че с ки стил през къ с но то Сре д но ве ко вие и ку ли те им -
тън ки и ви со ки, про бо ли не бе то... Стоя на бре га на Ду нав - пред мен е
ве ли че с т ве на та сгра да на Пар ла мен та. И мо с то ве те, и от ра же ни я та
им във въл ни те, и... ти ме дръ п ваш за ръ ка ва -”Ка к во ще й гле даш на
Бу да пе ща та - град ка то град - хо ра, къ щи, сал та на ти.” И ме по ве ж- 
даш по ма га зи ни те - ис каш да си ку пиш не що ша рен ко, де то го ня ма в
Бъл га ри я та... и все ми раз п ра вяш кол ко ху ба ви би ли ма га зи ни те в Бу- 
да пе ща, кол ко ху ба ви ра бо ти има ло в тях...

Ех, бай Га ньо, кол ко си се про ме нил - Але ко по не от то зи по рок те
бе по ща дил. То га ва, при пър ва та си оби кол ка из Ев ро па, ти си бе ше
ти - про с ти чък, не об ра зо ван и не кул ту рен, жа ден за пе чал ба и ке ле- 
пир, но все пак бъл га рин. Я си спом ни, бай Га ньо, как ис ка ше да им по- 
ка жеш на чу ж ден ци те, че и ние, бъл га ри те, сме не що, че не сме по-ло- 
ши от тях, а се га...”

Бол ка та бе за се д на ла в гър ло то и й пре че ше да пре г лъ ща съл- 
зи те си... Вър ве ше по ули ци те на Бу да пе ща и пла че ше. Съл зи те
й раз ма з ва ха сгра ди те край нея. Оти ва ха си - без да са до г ле да ли
вси ч ки те му зеи, и вси ч ки те кар ти ни, и вси ч ки чу де са. Оти ва ха
си, и бол ка та от про пу с на то то вси ч ко из це ж да ше ду ша та й. А



ку фа ри те край нея те жа ха. Те жа ха от без б рой не ну ж ни не ща...
Сра мът пак плам на и пак я из пе пе ли.

Ели гле да ше в чер ния про зо рец и пи ше ше.
„Ка к во на п ра ви от се бе си, бай Га ньо? За що ста на и кра дец? Я си

по ми с ли, в уни вер сал ния ма га зин в Бу да пе ща, сред мно го то щан до ве,
от ру па ни с мно го не ща, оно ва мал ко ро зо во па ке т че, плати ли го?
Или за по-бър зо на п ра во го при б ра в джо ба си... Ху бав по да рък на п ра ви
на бай Га ньо ви ца, а? Ед но вре ме не бе ше та къв. Ед но вре ме се стра ху- 
ва ше теб да не ок ра дат и с не до ве ри е то си към хо ра та и ка си те ста- 
ваш сме шен... За що все се из ла гаш, бай Га ньо, за що? За що все ме ка раш
да се сра му вам? За що все ме ка раш да ме бо ли? Тъ жен е сме хът на
Але ко. Те жък е, за що то е при съ да. Осъ ден си, бай Га ньо. И все те осъ ж- 
да ме. И все се про ме няш - все към по-ло шо.

И си ми с ля - за що си тол ко ва си лен, бай Га ньо, за що още се по д ви за- 
ваш ме ж ду нас, за що не си оти де с вре ме то, ко е то те съ з да де? Или
мо же би, вся ко вре ме те съ з да ва... И вре ме то ли те съ з да ва, или ние?

Мо же би ние? Мо же би ние сме ви но в ни, за що то не са мо те тър- 
пим, ами и ръ ка ти по да ва ме, и ти се въз хи ща ва ме, и ти за ви ж да ме...
а мо же би е ви но в но ра в но ду ши е то ни към вси ч ко, ко е то не се от на ся
до ма те ри ал но то съ с то я ние на со б с т ве но то ни “аз”... по то ва, ви ди
се, ти при ли ча ме... А щом ти при ли ча ме - кои сме “ние” и кой си ти,
бай Га ньо?

Мо же би ще из че з неш с го ди ни те - та ка са ми с ле ли и съ в ре мен ни- 
ци те на Але ко, а ти, ето - цял век си жи ве еш.

Мо же би тря б ва да се бо рим сре щу теб - то ва още ни кой не е пра- 
вил и не мо же да се пре д ви ди ре зул та та... Но как да се бо рим с теб,
бай Га ньо, ко га то ти си в нас?

Или мо же би теб тря б ва да при зо вем на бор ба сре щу са мия се бе си -
то га ва ние ще бъ дем сво бо д ни от от го вор ност - и, ако не ус пе еш да се
по бе диш - сам ще си бъ деш ви но вен...”

Ели сло жи три те то ч ки и за т во ри те т ра д ка та си за до ма ш на
ра бо та по ли те ра ту ра. За т во ри про зо ре ца на ста я та си, гле дащ в
без з ве з д на та нощ. Но не мо же ше да за т во ри про зо ре ца в се бе си.

И пак сто я ха с Ди ми тър, хва на ти за ръ ка, пред она зи ви т ри на
в Бу да пе ща. И пак гле да ха оно ва ми к ро с ко п че - съ в сем мъ ни ч ко
и съ в сем ис тин с ко, то ч но ка то за съ в сем мал ко мо ми чен це, ка к- 



во то бе тя то га ва. И ня ма ха па ри за не го. За що то мал ко то сре д с- 
т ва, с ко и то раз по ла га ха, ве че бя ха по хар че ни в оня го лям уни- 
вер са лен ма га зин за без б рой не ну ж ни ша рен ки не ща...

И я бо ле ше, мно го я бо ле ше, за де то не бе мо г ла да на п ра ви
пра вил ния из бор... За що то ня къ де дъл бо ко, скри то, бай Га ньо се
спо тай ва ше и в нея.

...
Про лет та ид ва ше - с ця ло то ве ли ко ле пие на ба г ри те и ми ри з- 

ми те си. И с обе ща ни е то за но во и чи с то на ча ло.
Ана се де ше във фо тьой ла си, за т ру па на с кри ти че с ка ли те ра- 

ту ра и спи са ния. По д го т вя ше но вия си урок и ис ка ше да на ме- 
ри ин те ре с но на ча ло, с ко е то да уло ви вни ма ни е то на уче ни ци- 
те си. То ва бе най-тру д но то - ве д нъж ус пя ла, тя не ги из пу с ка ше
до края на ча са, до края на ми съл та си. Ви на ги кра си ва, ви на ги
об ле че на с не що, в ко е то е впле ла ли ч но ст та си, тя об ръ ща ше
очи те им към се бе си, още с вли за не то си в клас. И тук бе най-
тру д но то - да от къ с не по г ле ди те им от ли це то си и да ги вприм- 
чи в ми съл та си. По ч ти ви на ги ус пя ва ше. По ч ти ви на ги - им п- 
ро ви зи рай ки. Но ви на ги се стра ху ва ше. И ви на ги се по д го т вя- 
ше... То га ва, ко га то де нят е за с пал, и са мо не й на та лам па све ти.
Пре х вър ля ше пра ш ни те кни ги - без на де ж д но ос та ре ли; и спи са- 
ни я та - без на де ж д но ед на к ви. Плъ з га ше по г лед вър ху за г ла ви я- 
та и вър ху пър ви те из ре че ния на все ки аб зац... Очи те й на те жа- 
ва ха. И ду ша та й на те жа ва ше - от без ду хо в ност, лъ ха ща от вся ка
стра ни ца. „Без ду ши ос та на х ме, къ де ги за гу би х ме... Бо ли...” И още
по-сви та във фо тьой ла си, про дъл жи – „Въз пи та х ме без ду хо в но по- 
ко ле ние. Ка к во ни ча ка?” Ми съл та й се блъ с на в сте на. Не ис ка ше
да про дъл жи. Очи те й умо ре но се плъ з га ха ме ж ду за г ла ви я та,
ко га то не о ча к ва но спря ха на не що, ко е то не бе тър си ла.

Вди г на гла ва и ви дя све т ли на та в ста я та на Ели.
Ели ле же ше в ле г ло то си и гле да ше в та ва на. Кни га та й се вър- 

га ля ше за х вър ле на на по да.
- Ели?
Очи те на мо ми че то не по м ръ д на ха. Ана бе пре ка ле но по гъл- 

на та от то ва, ко е то бе про че ла, и от то ва, ко е то бе на ми с ли ла, за
да се раз т ре во жи.



- Ели, в „Ро д на реч” има обя вен кон курс за раз каз, есе, или
сти хо т во ре ние за Бъл га рия, по по вод хи ля да и три с та-го ди ш ни- 
на та. Все още има вре ме да...

- Не.
- Ели?
- Не. Не ис кам да пи ша за кон кур си, не ис кам да пи ша за Бъл- 

га рия, не мо га да пи ша по по ръ ч ка. Не.
- Ели? Ако ис каш да ста неш пи са тел, тря б ва да мо жеш. Не би- 

ва да раз чи таш са мо на вдъ х но ве ни е то. Тря б ва да си на ла гаш да
пи шеш, до ри ко га то не мо жеш...

- Аз не ис кам да ста вам пи са тел...
- Ели? Ми с лех, че оби чаш да пи шеш. От ня кол ко ме се ца, бли- 

зо го ди на, все пишеш... И то ва, ко е то пи шеш е ин те ре с но. За да
ста неш пи са тел, не е ну ж но не пре мен но да за вър шиш бъл гар с- 
ка фи ло ло гия. Учи ма те ма ти ка, ако ис каш. За да бъ деш пи са тел,
тря б ва про с то да ка жеш не що ин те ре с но на хо ра та. Не що, ко е то
друг не е ка з вал...

- Ни що не ис кам да ка з вам на хо ра та - про с то пи ша. Пи ша, ко- 
га то све та бя га от мен. Пи ша, ко га то гла ва та ми е на тъ п ка на с
ми с ли и ня ма с ко го да го во ря. Пи ша, за да ги ма х на от се бе си, а
не за да ги ка жа на ня ко го...

- За що то га ва не ги ма х неш от се бе си, ка то ги ка з ваш на нас?
Зна еш, че с ба ща ти ви на ги ще те из с лу ша ме.

- Но вие зна е те за ка к во ми с ля от ка к то съм се ро ди ла. За що да
го во рим за из ве с т ни не ща? Тря б ва ли от но во да ви за ни ма вам
по це ли но щи със си ли ци е вия жи вот и с тъ ж на та ори сия на чо- 
ве че та та, ко и то тря б ва да от к ри ват Все ле на та в се бе си, а ня мат
вре ме за то ва?

Ана сто е ше до сте на та, сти с на ла спи са ни е то в ръ ка, и се чу в с т- 
ва ше ка то на ка за на. За що бе ше тол ко ва не у ве ре на в се бе си, и в
съ що то вре ме - тол ко ва си гур на, че то ва, ко е то ми с ли, е най-пра- 
вил но? И за що - не вяр вай ки в се бе си, не вяр ва ше в ни ко го...

- Ма мо, не мо га да пи ша за не ща, ко и то не ме въл ну ват...
- Ели, но Бъл га рия не е не що, ко е то не те въл ну ва. Ви на ги си

по г лъ ща ла вся ка ду ма на ба ща си и на Але к сан дър, ко га то са го- 
во ри ли за ис то рия и за Бъл га рия...



- Аз ви на ги слу шам - и ко га то се го во ри за дру ги не ща. От те- 
зи раз го во ри на у ча вам мно го. Ин те ре с но е.

- Но ти съ що имаш мне ние по про б ле ми те, ко и то об съ ж да ме,
ко га то се съ би ра ме.

- Да, имам.
- Ние би х ме ис ка ли да го зна ем. Вси ч ки би х ме ис ка ли да го

зна ем. Аз и ба ща ти, и Але к сан дър, и...
- До б ре. Ще го на пи ша. Есе то. И ще уча с т вам в кон кур са. На- 

ли то ва ис каш - да се из п ра вя сре щу све та - на све т ло. И да се
сблъ с кам с не го - на све т ло... Ще го на п ра вя. Ще ско ча.

Ана ос та ви спи са ни е то до гла ва та й и не ж но из бър са че ло то й
с ръ ка. Це лу на я и си оти де. То ч но то ва ис ка ше. Да ви ди - ще ус- 
то ят ли на све т ло ме ч ти те й. Или ще се раз бя гат.

 
 
...
Ели не се до ко с на до спи са ни е то. Се д на зад бю ро то си - пред

бе лия лист. Вра та та на Все ле на та се от во ри. И вре ме то тръ г на
на зад. И тръ г на по кър ва ви те сле ди на ис то ри я та, ко я то за нея
за по ч на пре ди де сет го ди ни, с един пра зен гроб и ед на из го ря ла
ду ша, по ли ва ща го със съл зи и во сък. Ели сти с на очи, за да не за- 
п ла че и да про дъл жи на та тък - през вси ч ка та кръв, ко я то стра- 
на та й бе пре га зи ла и про ля ла, за да сти г не до тук.

Гле да ше в чер ния про зо рец на Все ле на та и пи ше ше.
“В съ з на ни е то ми пре пу с кат кон ни ци...”
 

 



ЧАСТ ТРЕТА

СРЕЩУ СВЕТА – НА СВЕТЛО
 

 



ДВА ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

За ла та бе пре тъ п ка на - с уче ни ци и с гра ж да ни. Въз ду хът, по- 
ел без раз ли чи е то на все ки те же ше и тъ т не ше от не с кон ча е ми
раз го во ри. Ми к ро фо нът за пу ка, тон ко ло ни те за бу ча ха. „Про ба,
про ба... ед но, две, три”- гла сът за г лъ х на, по гъл нат от об щия
шум. Чу се смях - вне за п но из бу х нал и вне за п но по ту шен от не- 
чий строг по г лед. „Про ба, про ба...”- гла сът зву че ше съ в сем бли- 
зо до Ели, но до за ла та не сти га ше. Ни то до Ана и Ди ми тър, ко- 
и то се дя ха на пър вия ред. На пре же ни е то ра с те ше - зад ку ли си те
и в тях... и мо же би в още де се ти на ду ши, ко и то оча к ва ха де ца та
им да из ля зат на сце на та.

А сце на та бе до б ре ук ра се на - чер ве на плю ше на за ве са, вър ху
ко я то с кар фи ци бе за бо ден ог ро мен пла кат „1300 го ди ни Бъл га- 
рия”; пред нея дъл га ма са, по к ри та с чер ве на плю ше на по к ри в- 
ка и пет-шест ва зи ч ки, пъл ни с чер ве ни ка рам фи ли. Зад ма са та
пет-шест чер ве ни плю ше ни сто ла оча к ва ха пет-шест офи ци ал- 
ни ли ца да се д нат на тях. Встра ни от нея има ше три бу на зад ко- 
я то сла би чък мла деж, ви кай ки в ми к ро фо на се опи т ва ше да на- 
д ви ка за ла та, но гла сът му ед ва сти га ше до пър вия ред, из гу бен
ня къ де по пъ тя от ми к ро фо на до тон ко ло ни те, ко и то тря б ва ше
да го из п ра тят в за ла та.

Ели се бе об ле г на ла на ня ка к ва дър ве на лам пе рия зад сце на та
и ча ка ше. Гла ва та й бе пра з на и ду ша та й бе пра з на; до ри стра- 
хът си бе оти шъл. Вси ч ко, ко е то се слу ч ва ше око ло нея бе пре с- 
та на ло да има зна че ние. Ко же на та па п ка, в ко я то бе сло жи ла пет
пе ча т ни стра ни ци, бе за ле п на ла за ръ це те й. Ос тър еле к т ро нен
звук пре ря за гла ва та й и гла ви те на вси ч ки в за ла та. „Про ба,
про ба, ед но, две, три”- про кън тя гла сът на сла би ч кия мла деж и
на ка ра сър це то й да се свие - ня ма из мъ к ва не. „Ка то уло ве но жи- 
во т но съм”- по ми с ли си и още по-сил но се при ти с на до дър ве на- 
та лам пе рия. И ви дя гу щер че то, ко е то из бя га, ос та вяй ки опа ш- 
ка та си в ръ це те на те зи, ко и то си ми с ле ха, че са го уло ви ли. Тя- 
ло то й ба в но за по ч на да из с ти ва и то ч но то га ва, ко га то све тът за- 



тан цу ва пред очи те й, за п ла ш вай ки да се сру ти, тя усе ти то п ли- 
на та на дър во то и раз б ра, че е из бя га ла.

Офи ци ал ни те ли ца за е ха ме с та та си по плю ше ни те сто ло ве.
Кон фе ран си е то с тъ ни чък глас обя ви от к ри ва не то на кон фе рен- 
ци я та, по с ве те на на 1300-го ди ш ни на та от съ з да ва не то на Бъл- 
гар с ка та дър жа ва.

За ла та шу ме ше. Въз ду хът те же ше, по ел без раз ли чи е то на все- 
ки. Ня кой мо но тон но сри ча ше до к лад, в кой то въз х ва ля ва ше по- 
с ле д ни те де се ти ле тия, про ти во по с та вяй ки ги на пре д хо ж да щи- 
те ги 13 сто ле тия. Вя ли ръ ко п ля с ка ния го из п ра ти ха, по-ско ро
ка то бла го дар ност за то ва, че е свър шил, от кол ко то ка то ре а к- 
ция на ду ми те му.

Ели сто е ше об ле г на та на дър ве на та лам пе рия, сти с ка ше под
ми ш ни ца па п ка та си и с две ръ це из с му к ва ше то п ли на та на все
още жи во то дър во. Ана и Ди ми тър ча ка ха, за ле п на ли за ме с та та
си, не чу вай ки ни що от ре ци та ла, ре фе ра ти те и до к ла ди те, ко и- 
то по с ле д ва ха.

- Да ни е ла Ди ми т ро ва, уче ни ч ка от де се ти клас, ще про че те
есе то си на те ма...- гла сът на кон фе ран си е то се из гу би сред еле к- 
т ро нен пу кот и не у дър жим смях.

Ана и Ди ми тър за с ти на ха. Сър це то на Ели се блъ с на в кле т ка- 
та си от ре б ра и не мо жа да из бя га.

Тъ ни ч ки ят мла деж се за су е ти от но во край ми к ро фо на. Ели ве- 
че бе на сце на та.

- В съ з на ни е то ми пре пу с кат кон ни ци...- гла сът й се из гу би
сред еле к т рон ния пу кот.

То га ва ня кой из к лю чи уре д ба та и сме хът в за ла та ути х на. Ана
за т во ри очи, за що то не ис ка ше да гле да про ва ла на де те то си. Тя
ви ж да ше све т лия си хол, тол ко ва мъ ни чък в сра в не ние с та зи за- 
ла... И Ели, из п ра ве на до би б ли о те ка та, че те есе то си и не се чу- 
ва. За ла та бе ути х на ла, хо ра та бя ха усе ти ли, че тря б ва да по мо г- 
нат на мо ми че то, ко е то са мо т но стои на сце на та - без ми к ро фон.
„Се га е мо мен тът да гра б не вни ма ни е то им”- по ми с ли си Ди ми тър
и си спом ни как ня ко га уче ше сво е то мал ко мо ми че да ре ци ти- 
ра.



- В съ з на ни е то ми пре пу с кат кон ни ци...- гла сът на Ели оте к на в
на с тъ пи ла та за миг ти ши на. И удъл жи ми га.

-„Слън це то за ля з ва и хвър ля кър ва ви и зла т ни от б ля съ ци по шир- 
на ла та се ра в ни на. Ог ром на та ре ка бле с ти ка то раз то пен ме тал в
да ле чи на та. Раз то пе на от кръ в та на мър т ви те и на де ж да та на жи- 
ви те. Ог ром на та чу ж да ре ка, пре до пре де ле на от бо го ве те и про ля та- 
та кръв да бъ де на ве ки на ша... Бля съ кът на Слън це то из га ря очи те ми.
Днес то за ля з ва в кръ в, но ще до й де ут ре и то ще из г рее за вас - но ви- 
те вла де те ли на ра в ни на та и раз то пе на та ре ка...”- гла сът на Ели
за м ря. Бе тол ко ва ти хо, че тя чу на х лу ва не то на въз дух в дро бо- 
ве те си.

- „Ор да та пре пу с ка и жре цът ле ти. Ко нят му из пре вар ва ко нят на
ха на. Жре цът на Тан г ра ле ти и ня къ де се вее кон с ка опа ш ка, за би та на
вър ха на кър ва во ко пие.

Ор да та пре пу с ка, жре цът се взи ра в съ д би ни те на Бъл га рия, име
още не по з на то, не из ре че но, на ко е то пре д с тои да ста не сим вол на ка- 
мен ни вой ни и не ж ни по е ти, ко и то ще го про с ла вят с кръ в та и вя ра- 
та си...

Слън це то за ля з ва над ра в ни на та. И той ид ва, съ з да те лят. Ид ва със
сво и те ми с ли, оцен ки, въ п ро си. Ид ва, за да го во рим за то ва, ко е то аз
на ри чам ис то рия, а той бъ де ще...”

Ели го во ре ше и чу ва ше би е не то на сър це то си. Чу шу ма на
ли с та, кой то обър на и вди г на очи. В един дъ лъг миг ви дя очи те
на вси ч ки в за ла та. И съ б ра по г ле ди те им. Гла сът й оп лъ т ня.
Блъ с на се в го ли те сте ни и ри ко ши рал, се сто ва ри вър ху гла ви те
на хо ра та.

- Ето я ра в ни на та, на ко я то по ся х ме ко с ти те си - ка к во ще ста не с
тях?... Аз ви ж дам кръв и сред та зи кръв - сла ва та и ве ли чи е то на
Бъл га рия... По то ме цо, и в твоя век ли иде и те се на ла гат с на си лие? -
Ели чу шум зад гър ба си.

Ти ши на та в за ла та се пре вър на в оча к ва не. И про дъл жи:
-„Не об хо ди мо ли ще бъ де хан Бо рис да из бие по ло ви на та от нас, за

да на ло жи ед на вя ра, ко я то ще стру ва жи во та на дру га та по ло ви на
след 700 го ди ни? Тан г ра ли на ка за от с тъ п ни ци те след тол ко ва вре- 
ме... Кой ще да де на Бъл га рия по ве че - хан Омур таг със сво и те стро е- 
жи, или хан Крум - със сво и те по бе ди? Кой ще ос та не без с мър тен -



Си ме он за во е ва те лят, или Си ме он кни жо в ни кът? Кое е по-зна чи мо то
съ би тие през 865-та - по к ръ с т ва не то, или бъл гар с ка та аз бу ка? С кое
ос та на Са му ил в ис то ри я та - с че ти ри де сет те го ди ни, през ко и то
бра ни не за ви си мо ст та на Бъл га рия, или с тра ге ди я та на ос ле пе на та
си ар мия? Кой е по-ве лик - цар Ка ло ян, с по бе да та си над ла ти ни те,
или цар Йо ан-Асен II с ди п ло ма ци я та си? По с ти г на ли не що Ивай ло,
ко га то се д на на тро на? Ще има ли сми съл Све то с лав Тер тер да хвър- 
ли па т ри ар ха през Ло б на та ска ла? Не из пре ва ри ха ли твър де мно го
вре ме то си...

Кои ще бъ дат пра ви - тия, ко и то уми рат с Хри с тос, или тия, ко и- 
то жи ве ят с Мо ха мед? Кои са па т ри о ти те - тия, ко и то уми рат, за- 
щи та вай ки вла ст та, или тия, ко и то уми рат сре щу нея?“

Ди ха ни е то, из т ръ г на ло се от сто ти ци гър ла се пре вър на в по- 
вей, кой то до ко с на ли це то й и от вя оне зи, на три бу на та. Гла сът
й ук ре п ва ше след вся ка ду ма. Из ли за ше от гър ло то й мо щен и
плъ тен и сти га ше до все ки ум.

- „Кое ще сти г не до тво и те дни, по то ме цо - би т ки те, или кни ги- 
те? Или са мо спо ме ни те... Кои за с лу жи ха тво е то пре к ло не ние - тия,
ко и то съ з да ва ха, или тия, ко и то стра да ха, за да за па зят съ з да де но- 
то... Коя епо ха е да ла най-мно го на Бъл га рия - в мо е то бъ де ще ли е
тя... Или - в тво е то?

Жре цът ле ти през шир на ла та се ра в ни на. Ко нят му из пре вар ва ко- 
ня на ха на. Ми съл та из пре вар ва вси ч ко.

Жре цът ле ти през мо е то съ з на ние. Въ п ро си те му кън тят. И ча кат
от го вор...

Аз тръ г вам на зад във вре ме то...”
Сто ти ци очи я из га ря ха, но тя не ги чу в с т ва ше. Бе ше от въд

вре ме то... сред по жа ри ща и из пе пе ле на по ч ва, об ли ва на в кръв.
-„...ди мът бо де очи те и съл зи те са ми из ви рат от тях... и през съл- 

зи те ви ж дам кръст вър ху жер т ве ни ка на Тан г ра... Но ва та ре ли гия на- 
п ра ви Бъл га рия Ев ро пей с ка дър жа ва. И я по д чи ни на Ца ри г ра д с ка та
па т ри ар шия...”

Ели ви ж да ше кръ с то пъ тя, на кой то ня ко га е сто я ла стра на та й.
И вси ч ки пъ ти ща, во де щи никъде... Гла сът й кън те ше в за ла та...
ве че не не ин. Ве че ни що не бе не й но. Едва се га осъ з на, че в дъл- 
га та си ис то рия Бъл га рия ни ко га не бе сле д ва ла сво и те пъ ти ща.



-„...Кое е цен но то в ис то ри я та ни - кръ в та, или огъ ня? - Ели чу
гла са си ня къ де от да леч - Би т ки те и кни ги те сти г на ха до нас са мо
чрез спо ме ни те. По бе до но с ни те би т ки съ з да до ха кни ги те, кни ги те
за ги на ха в ро б с т во то, а без тях ня ма ше да има Бъл га рия. ...Вър вя сред
кръв и раз ру ше ния: гле дам сма за ни чо ве ш ки ли ца, в ко и то жи ве ят са- 
мо очи те, а в тия очи е ця ла та твър дост на зе мя та...

Кои за с лу жа ват по ве че пре к ло не ние - тия, ко и то са съ з да ва ли,
или тия, ко и то са стра да ли и уми ра ли, за да за щи тят съ з да де но- 
то?

Ели спря. Очи те й ба в но об хо ди ха ре ди ци те и по г ле д на ха в
очи те на все ки.

- Кой ще се ос ме ли да от го во ри на то зи въ п рос? Съ з да до х ме
ли не що, мои съ в ре мен ни ци? Стра да х ме ли, за да за па зим не- 
що? Има ли за ка к во да ум рем?

Очи те сре щу нея из бу х на ха. Ти ши на та се сру ти. За ла та бе на
кра ка. И в ми га, пре ди ап ло ди с мен ти те да из бу х нат, тя се обър- 
на встра ни, към ма са та с плю ше на та по к ри в ка. Гла сът й бе с ед- 
на ок та ва по-ни сък:

-„Жре цът ле ти през мо е то съ з на ние. Въ п ро си те му кън тят и
ча кат от го вор. И пи там: „По то ме цо, коя епо ха е да ла най-мно го
на Бъл га рия - в мо е то бъ де ще ли е тя, или в тво е то?”

Се га ве че ти ши на та бе по ме те на. За що то хо ра та раз б ра ха, че
тя осъ ди на с то я ще то им. Да ли и оне зи, на плю ше ни те сто ло ве
бя ха раз б ра ли?

Ана бе за т во ри ла очи. През сле п на ли те й кле па чи те ча ха съл- 
зи. Ди ми тър не сва ля ше по г ле да си от Ели - съ в сем са ма, из п ра- 
ве на на сце на та. Ви со ка и строй на, с бя ло че ло и чер ни ко си...
очи те й още па зе ха пла мъ ка си - един въз к ръ с нал об раз от ми на- 
ло то... най-све т ли ят, най-чи с ти ят, то зи, за кой то най-мно го бо- 
ли. Ди ми тър не ис ка ше да ми с ли за асо ци а ци я та, ко я то го съ бу- 
ди.

 
...
Жи во тът ба в но си оти ва ше, ос та вил я без си ли, без стре ме жи,

без на де ж ди. Жи ве е ше ка то ро бот. И вси ч ко, ко е то вър ше ше бе- 
ше без с ми с ле но.



Су т рин - ста ва не в шест. За ку с ка, на тъ п ка на в свит на то п ка
сто мах. Един и съ щи път, из ми на ван за ед но и съ що вре ме - все- 
ки ден... Все ки ден - ед ни и съ щи пу к на ти ни по ас фал та, ед ни и
съ щи счу пе ни пло ч ки, ед ни и съ щи раз ко па ни тро то а ри, ед на и
съ ща кал... Ед ни и съ щи си ви сгра ди, ед ни и съ щи ули ци, бъл ва- 
щи пе чал. Ед но и съ що бе в учи ли ще, ед ни и съ щи - ча со ве те се
из ни з ва ха, за пъл не ни с без с ми с ле ни не ща... Жи во тът ба в но си
оти ва ше - ко га то си оти ва ше към къ щи, с из п ра з не на ду ша. И
ни що не се слу ч ва ше.

Жи ве е ше ка то ро бот.
Обя д ва ше. Пре г лъ ща ше ед но и съ що, с ед ни и съ щи ду ми, с

ед ни и съ щи чу в с т ва и без чу в с т вие. А по с ле ся да ше на сто ла зад
бю ро то си и уче ше - съ щи те без с ми с ле ни не ща. И те уми ра ха,
пре ди да са сти г на ли до нея...

И че те ше. По г лъ ща ше вси ч ко, до ко е то има ше до с тъп. По с ле
кни ги те за по ч на ха да ста ват ед на к ви. Ми с ли те, из ка за ни в тях
бя ха ед на к ви. И ду ми те, ка за ли ми с ли те, бя ха ед на к ви. И си
оти ва ха - без да ос та вят сле да.

Ве че ря ше - то ва, с ко е то е обя д ва ла.
За т ва ря ше се в ста я та си и ле же ше, с очи, от п ра ве ни в та ва на.

И из ми с ля ше жи во та си.
Не ме ч та е ше. Съ чи ня ва ше - ро ман след ро ман.
Най-на пред ид ва ха кар ти ни те. Ид ва ха без ред, из ве д нъж - ка- 

то от ло мък от оно ва мя с то, къ де то вре ме то е то ч ка и мо жеш да
бъ деш на в ся къ де. По с ле ид ва ха ге ро и те - из ве д нъж - с ха ра к те- 
ри те и съ д би те си. И с вси ч ки сблъ съ ци, ко и то ще се слу чат ме ж- 
ду тях. На к рая ид ва ше усе ща не то за ця лост и об ре че ност.

То га ва за по ч ва ше да съ чи ня ва ду ми те. Пре ци з но, из ре че ние
след из ре че ние, тя опи с ва ше кар ти ни те, ко и то ви ж да ше в ума
си. Ду ма след ду ма, об раз след об раз - ге ро и те й се пре в ръ ща ха в
хо ра. Вприм че ни в сво я та пре до пре де ле ност, ле жа ща в ос но ва та
на съ т во ре ни е то им, те все пак при те жа ва ха до с та тъ ч но сте пе ни
на сво бо да, за да се раз ви ват. И кра ят се от де ля ше от на ча ло то.
Вре ме то се раз гъ ва ше... И вси ч ко се раз пи ля ва ше.

Ели ни ко га не до вър ш ва ше ро ма ни те си. Те се из п лъ з ва ха от
кон т ро ла на ми съл та й и то га ва ги изо с та вя ше. По с ле не у се т но



за с пи ва ше, за да до й де су т рин та и вси ч ко да за по ч не от на ча ло.
...Жи во тът ба в но си оти ва ше, ос та вил я без си ли, без стре ме- 

жи, без на де ж ди. Жи ве е ше ка то ро бот. И вси ч ко, ко е то вър ше ше
бе ше без с ми с ле но. Но го вър ше ше до б ре. Ста ва ше все по-до б ра
и все по-до б ра и все по-до б ра уче ни ч ка. Бе ше й все ед но, за що то
бъ де ще то сто е ше пред нея ка то чер на сте на. Не зна е ше ка к ва
ис ка да ста не, за що то не зна е ше ка к во ис ка да пра ви. Ло шо то бе,
че мо же ше вси ч ко. И мра зе ше вси ч ко.

Как сте на та ка, тя не зна е ше...
...

КРЪ С ТО ПЪТ
Мал ка, по ч ти ква д ра т на стая с ро зо ви та пе ти и ро зо ва че ш ма. На

ед на та сте на - вра та и ра ди а тор. На дру га та - бя ло зе ле ни за ве си пред
не ви ж дащ се про зо рец; би б ли о те ка, за т ру па на с кни ги и бю ро, за т ру- 
па но с вси ч ко. На тре та та стена - по р т рет, ма с ка и ле г ло. Два-три
чо ра па вър ху бе лия ки лим и тор ба с уче б ни ци вър ху бе лия ра ди а тор.
Но щ на та лам па све ти. Дъ ж дът е спрял и стре хи те се из це ж дат. Све- 
т ли на та на лам па та е из го ни ла при з ра ци те и ми с ли те, и въ п ро си те.
Ос та на ло е са мо без мъл ви е то и те же ст та на ча ка щи те от го во ри.

Две пра з ни чер ни очи, по да ва щи се из под раз пи ле ни чер ни ко си са
втрен че ни в пра з ни те ор би ти на че реп, на д ни чащ из под ку п чи на та
дре хи на бю ро то. Един мо лив ме ха ни ч но се дви жи по бе лия лист и
спа ся ва бя ла та ръ ка, ко я то го дър жи от без дей с т вие, а тя спа ся ва
умо ре но то съ з на ние от уг ри зе ния. Тя се дви жи, за да не на ру ши спо- 
кой с т ви е то на съ ве ст та, за да й от не ме пра во то да кре щи „то зи ден
ми на, ми на, ми на... без по ле зен ка то вче ра ш ния, ка то ут ре ш ния”. Ръ- 
ка та се дви жи, а пра з ни те очи с ци ни ч но без раз ли чие раз г ле ж дат ова- 
ла на че ре па.

Ни що не на ру ша ва ра в но ве си е то. До ри во да та от по к ри ви те се е
сте к ла и е по пи ла в пръ ст та и ка на ли те. Ос та ват въ п ро си те и уси- 
ли я та да бъ дат съ б ра ни раз пи ле ни те ми с ли.

„Има ли сми съл жи во тът?”
Че ре път тра к ва с че лю с ти –„По г ле д ни ме. По г ле д ни зад се бе си...”
Че т вър та та сте на - бръ ч ка, ве ж ди, две очи. В зе ни ца та на ед но то -

ли це. В зе ни ца та на дру го то - че реп. Ус т ни те под тях се ус ми х ват -



из ли шен въ п рос.
Дъ ж дът ти хо шу ми и от на ся по жъл те ли те ли с та.
„Ка к во е жи во тът? Съ ще с т ву ва не? Или при ми ре ние със съ ще с т ву- 

ва не то...
Без раз ли чие ско ва ва мо зъ ка. Хла д на раз съ д ли вост над вси ч ко. Лю бо з- 

на тел ност до ви ди о тя ва не...
Та зи нощ от к рих, че кни ги те не ме въл ну ват. Изу ча вам ги - на вик.
Та зи нощ от к рих, че про б ле ми те за без к рай но ст та на Все ле на та и

по з на ни е то; за про из хо да на жи во та са мър т ви. Мо же би твър де дъл го
са ме за ни ма ва ли. Умо ре на съм.

Та зи нощ от к рих, че фи ло со фи я та е без с ми с ли ца, за що то за по ч нах
да я уча, ко га то ве че ня мам ну ж да от нея.

Ос та нах да ви ся в про с т ран с т во то и раз б рах, че въ п ро сът за мо е то
бъ де ще ми е без раз ли чен.

Раз б рах, че съм се при ми ри ла със съ ще с т ву ва не то.”
Ти ши на та е ско ва ла пра з на та стая. Мо ли вът се дви жи ме ха ни ч но

в края на из пи са ния лист и се мъ чи да спа си бя ла та ръ ка, ко я то го
дър жи от без дей с т вие, а тя се мъ чи да спа си умо ре но то съ з на ние от
уг ри зе ния. Съ ве ст та кре щи: „то зи ден ми на, ми на, ми на...” Без по ле- 
зен ка то вче ра ш ния. Удо в ле т во ре ние ня ма.

„За що вси ч ко се пре вър на в без раз ли чие - вче ра, днес, пре ди ме сец,
ко га то при ех си гур но то, но не мое бъ де ще. Ко га то ре ших, че мо га про- 
с то да пре жи вея...

...А ми с лех, че чо век е до шъл на све та, за да ос та ви не що след се бе
си... Да ос та ви не про с то чо век, по до бен не му, а да ос та ви се бе си...”

Но щ та пре ва ля. Дъ ж дът е спрял. Ти хо е.
„Ко га  вси ч ко се пре вър на в без раз ли чие - вче ра, днес, пре ди го ди ни,

ко га то за пръв път се про мъ к на ми съл та, че съ ще с т ву ва не то съ що е
на чин на жи вот... по ч ти един с т ве ния на чин... и за по ч на ха ком п ро ми- 
си те...

Мо же би то га ва, ко га то за пър ви път се сблъ с ках с ужа са от не въз- 
мо ж но то, от не из бе ж но то? А мо же би то га ва, ко га то се из п ла ших от
не о бя т но ст та на не по з на то то... и за по ч на ха пър ви те от с тъ п ле ния...

Или ко га то раз б рах, че ня ма от го вор на мо и те въ п ро си... Но то бе- 
ше мно го от да в на. Мо же би то га ва са мо не що за по ч на  да се пре в ръ ща
в без раз ли чие.”



Ти ши на та ме ж ду че ти ри те сте ни на ква д ра т на та стая те жи.
Но щ на та лам па, на г ря та, пръ с ка зе ле на све т ли на.

Дъ ж дът се сти ча от стре хи те и по тъ ва в пръ ст та и ка на ли те...
Ели сло жи три те то ч ки. Ни що не се про ме ни.
Ни що не се про ме ня ше.
Жи во тът си оти ва ше, без да ос та вя сле да.
…
Пе че ле ше би т ка след битка. Ед на след дру га тру па ше по бе ди- 

те. Жи во тът си оти ва ше без по л за. И все ки ден я тла с ка ше към
чер на та сте на на сле д ва щи те дни.

Пе че ле ше по бе да след по бе да. Оти де на ок ръ ж ни, а по с ле на
ре пу б ли кан с ки олим пи а ди - по ли те ра ту ра, по био ло гия, по хи- 
мия. Ед на след дру га ги пе че ле ше и ста ва ше все по-без на де ж д- 
но.

Чер на сте на -то ва бе бъ де ще то.
А Все ле на та сто е ше не от во ре на...
Слън це то за ля з ва ше и по з ла тя ва ше въз ду ха. От ра зя ва ше се в

про зор ци те на сгра ди те и ги пра ве ше да из г ле ж дат об ле ни в
кръв. Оти ва ше си де нят. И За дъл жи тел но то на с тъ п ва ше, за е д но
с мра ка. Къ с че та та сво бо да се раз пи ля ха. За дъл жи тел но то на с тъ- 
п ва ше и сма з ва ше во ля та за не що раз ли ч но. Съ ве ст та, гу з на от
без де ли е то на из гу бе на та сво бо да, из гу би спо со б но ст та си да
пре це ня ва. Стра хът из бу х на ка то гей зер и я уда ви - про пи ля жи- 
во та си. И се кун ди те ху к на ха към нея, из бя га ли от ча со в ни ка на
сте на та. Пре га зи ха я. Ви дя, как се пре в ръ ща в кър ва во пе т но, ко- 
е то, щом слън це то за ле зе, ща из че з не без сле да.

Слън це то ба в но за ля з ва ше, по з ла ти ло въз ду ха, окър ва ви ло
про зор ци те на сгра ди те... и въ т ре в тях. Вър ху бе лия лист, за х- 
вър лен на ма са та, се раз ля све т ли на. По д па ли го.

Се кун ди те спря ха своя бяг. И Вре ме то спря, пре вър на то в то ч- 
ка, в ко я то мо жеш да бъ деш на в ся къ де. И тай ни ня ма ше.

Но въ п ро си те ос та ва ха. Въ п ро си те без от го вор... Един с т ве ни те,
ко и то си стру ва ше да бъ дат за да ва ни.

Про с т ран с т во то се из к ри ви. Ко ла п си ра. Пре вър на се в то ч ка, в
ко я то мо жеш да бъ деш на в ся къ де.



Ели пи ше ше. Мо ли вът скър ца ше по бе лия лист, ед ва сле д ва ше
ръ ка та, ко я то го дър жи. Ръ ка та без на де ж д но изо с та ва ше от ду- 
ми те, ко и то мо зъ кът по д ре ж да ше... А те не мо же ха да от ра зят
то ва, ко е то мо же да се ви ди са мо без очи...

 
 

 



ДВА ДЕ СЕТ И ПЪР ВА ГЛА ВА

Дъ ж дът из ти ча ше на струи от по д ги з на ло то не бе. И ня ма ше
не бе. И ня ма ше зе мя. Ули ци те кло ко че ха, пре вър на ти в кал ни
по то ци. Во да та вла с т ва ше над све та. Уда ви вси ч ко.

Уда ве на, Ели сто е ше под ръ ба на стря ха та. Дъ ж дът по г лъ ща- 
ше лу ми не с цен т на та све т ли на, про це ж да ща се из зад стъ к ла та
на фо а йе то. Пре тъ п ка на та за ла из х вър ля ше то ва ра си от хо ра в
не го. И бе ше да леч. И бе ше „от въд”. От въд сте на та на дъ ж да.
От въд сте на та на чо ве ш ко то при съ с т вие.

Дъ ж дът я при ю ти, при ла с ка я с не ж ни те си пръ с ти. Впле тена
във во д ни те струи, връ з ва щи не бе то за зе мя та, Ели пре га з ва ше
ули ци те-ре ки, за о би ка ля ше спре ли те ав то мо би ли, раз ми на ва ше
се със звън тя щи те трам ваи и ос ле пя ва ше от све т ка ви ци те, ко и то
се ра ж да ха под об ла ци те, над гла ва та й. По ро ят я от на ся ше. Не,
от на ся ше све та. Из п лъ з ва ше се - вси ч ко. Ка к то дъ ж дът се из п лъ- 
з ва ше от об ла ка, на те жал от вла га.

То ва ли бе от го во рът? Тол ко ва мно го ли ду ша та й бе на те жа ла
от вси ч ко, та не мо же ше по ве че да го за дър жи?

Плю ще ше дъ ж дът - вър ху дъжд. Блъ с ка ше ли це то й - до бол ка.
Пра з на бе ду ша та й. Или за д ръ с те на - от пра з ни дни?

Оти ва ше си де нят. Из ми ва ше го - дъ ж дът. Из п ра ща ше го - в
пръ ст та и ка на ли те - най-ва ж ни ят ден в жи во та й... Де нят, в кой- 
то бе ше на све т ло, очи в очи със све та... и по лу чи пър ва та си ли- 
те ра тур на на г ра да...

Дъ ж дът ми е ше ли це то й, от ми ва ше съл зи те й, из ми ва ше ду- 
ша та й. Ели вър ве ше ме ж ду гъ с ти те струи, връ з ва щи не бе то за
зе мя та, сти с ка ше гра мо та та си в ръ ка и не ха е ше за дъ ж да, кой то
от на ся ше име то й от лъ с ка ва та по вър х ност на ли с та.

Оти де си де нят. И то зи ден. И ни що не се слу чи.
 
ЛИСТ, ПРИ БА ВЕН КЪМ ДНЕ В НИ КА НА ЕЛИ...

...Ко га чо век ста ва пи са тел?



Ко га то за по ч не да раз го ва ря с хар ти я та?
Или ко га то за по ч не да раз го ва ря с хо ра та чрез хар ти я та...
Ко га чо век раз би ра, че е ста нал пи са тел?
Ко га то раз бе ре, че чрез сло во мо же да про ме ни све та?
Или ко га то ви ди, че све тът се про ме ня...
Про ме ня ли се све тът?
И кой пръв се про ме ня?
И кой ви ж да про мя на та...
...Про ме нен ли е то зи, кой то я ви ж да...
Се дя пред бе лия лист. За кой ли път го гле дам с ом раза. И той с ом- 

ра за ми от в ръ ща. За кой ли път, са ма, вън от све та, аз гле дам в то зи
свят през ли с та, оча к вай ки пре хо да. Но пре ход ня ма. Ос та вам си на
моя бряг. Из х вър лям ду ми те си и ума - вър ху ли с та. И про ход ня ма.
Ос та вам си за зи да на, са ма, на моя бряг. От на ся ре ка та хар ти е ни те
ми ко ра б че та, по г лъ щат ги лу ди те й та ла зи. И из ход ня ма. Ня ма.

До ка то не сти г нат хар ти е ни те ти пра те ни ци до оня бряг, на кой- 
то ча кат...

За кой ли път - за пъл вам чер ни стра ни ци с чер но то ос т рие на мо- 
ли ва си... За кой ли път - ду ша та ми сте не. Са ма.

За що то гра мо та та не про ме ня ни що.
...
Дни те, без про мен ни, се про то чи ха. Дни те, в ко и то ни що не се

слу ч ва ше. Дни те на те жа ли от ля то - оти ва ха си, без сле да. Уп ла- 
ше на от лу дия им бяг, Ели ис ка ше да ги за дър жи. Уп ла ше на от
не въз мо ж но ст та да го сто ри, тя ги ос та ви да пре ми на ват през
нея - без сле да. И са мо чер но то ос т рие на мо ли ва й дра ще ше бе- 
лия лист, раз ди ра ше вре ме то и се опи т ва ше да про ме ня све та.

 
НОВ ЛИСТ КЪМ ДНЕВНИКА НА ЕЛИ

„Пи ша на про зо ре ца. При ро да та е съ в сем бли зо до мен - ако про те г- 
на ръ ка ще до ко с на тре ви те, цве тя та, кре х ки те кло ни на хра с ти те.
Ка то на ожи вя ла кар ти на две ста ри же ни с мо ти ки на ра мо са за ле п- 
на ли за от с ре щ ния хълм. Три ята се го нят в си ви те об ла ци, раз къ са ха
ги. От бу ле но, не бе то по ка за своя лик. За гу бих по г ле да си в не го. А мо- 
же би и се бе си...



От но во стоя пред гра ни ца та на не о бя т но то. Гра ни ца та, зад ко я то
е ни що то. Или Ве ли ко то Про з ре ние?! Кое от две те? Има ли я, или е
във въ о б ра же ни е то ми... Или вси ч ко е във въ о б ра же ни е то ми... Жи во- 
тът и смърт та, вре ме то и ма те ри я та, енер ги я та и ми съл та, по з на- 
ни е то и ни що то, не по з на ва е мо ст та и без си ли е то... за ко е то гра ни ци
ня ма и от къ де то за по ч ват вси ч ки тра ге дии.

Здра чът па д на над све та, об гър на го - ка то по к ров. За т ва рям про зо- 
ре ца. Ти хо из пи с вам по ре д ния лист на ста рия дне в ник, ти хо из ли вам
ми с ли те си в не го.

Без по ле з ни ми с ли. За б ра вя ни и пре не б ре г ва ни, те си от мъ ща ват.
Уд рят ни в гръб и ни за с та вят да спрем, да се обър нем на зад, да се
вгле да ме в пъ тя си. Да се вгле да ме в се бе си... Или в то ва, ко е то е ос- 
та на ло от нас. Мрак.

Ог ле ж дам се в ог ле да ла та на про зор ци те и ви ж дам из цъ к ле ни те си
очи в рам ки от мрак.”

...
“Стра ху вам се, че це ли ят ми жи вот ще бъ де един ве чен ста рамж

към жи вот, един ве чен стре меж към не до с ти жи мо то".
Ко га то съм са ма, с лист и мо лив, из пи т вам стран но то усе ща не, че

се на ми рам в мор га, със скал пел и фа кел в ръ це. Не р ви те са опъ на ти до
скъ с ва не - все ки миг вра та та ще се от во ри, ще бъ да уло ве на, а по с ле -
на кла да. На кла да, пре ди да съм про ни к на ла в без д ни те на ду ха и ма- 
те ри я та, пре ди да съм на п ра ви ла ди се к ци я та... на мо я та ду ша.

...Ко га то гле дам не бе то се стра ху вам.
Ко га то гле дам не бе то, сон да раз къ с ва ду ша та ми -
про ни к ва в нея, пласт след пласт.
Ка к то очи те ми про ни к ват през об ла ци те.
Ко га то гле дам в не бе то - гле дам в без д на.
Там ни кой не знае ка к во има - ка то в чи с та ду ша...”
...
“Та зи ве чер тан цу ват. Аз пи ша. Тол ко ва мно го имам в се бе си, тол- 

ко ва мно го тря б ва да из х вър ля на бе лия лист. А всъ щ ност, ка к во? Ви- 
на ги то ва, ко е то ми с лим е по-хуба во от то ва, ко е то вър шим...

Са мо та та ме сма з ва. Са мо та та на чо ве ка сред хо ра та... Не об хо ди- 
ма и бо ле з не на. Не об хо ди ма, за да си по чи нем от ро ля та, ко я то иг ра- 
ем пред све та. И бо ле з не на - ко га то осъ з на ем, че иг ра ем пред се бе си.



Му зи ка та спря. Раз бя га ха се ми го ве те, за к лю че ни в нея - ка то зве з- 
ден прах. Не. Ка то пра ха, от кой то сме на п ра ве ни и кой то ще на п ра- 
вим.

Умо ра та ме сма з ва и са мо “тря б ва” ме ка ра да пи ша. Ду ма та, ко я- 
то про ме ня све та... за що то пре в ръ ща ме ч ти те в ре ал ност...

... Ме ч ти те се стра ху ват от ре ал но ст та. Стра ху ват се да не бъ- 
дат раз би ти. При  с б лъ съ ка на кри с тал и гра нит, кри с та лът се раз би- 
ва на бле с тя щи ис к ри, при ли ча щи на ди а ман ти. Ко га то кри с тал ни- 
те ни ме ч ти се сблъ с к ват с гра ни т на та дей с т ви тел ност, те се пре в- 
ръ щат в ди а ман ти. Па зе те се от ди а ман ти те! Па зе те се от ме ч ти- 
те! Па зе те се от ме ч та те ли те! Ди а ман ти те са по-твър ди от све- 
та... Ме ч ти те раз би ват ре ал но ст та...

Тря б ва.”
...
Оти ва ше си ля то то. По с ле д но то уче ни че с ко ля то, по с ле д на та

спир ка, пре ди го ле мия скок, кой то про ме ня жи во та на все ки...
Из го ря ха ли с та та на дър ве та та, ого ли ха се кло ни те им и пак се

раз ли с ти ха - ста ри те ке с те ни по гла в на та ули ца. В прах по тъ на
гра да, из съ х на тре ва та в гра дин ки те. И пти ци те ле тей ки, из съ х- 
ва ха и па да ха ка то ли с та в кра ка та на ми ну ва чи те. Оти ва ше си
ля то то, на те жа ло от оча к ва не. И ид ва ше есен та. И ос во бо ж да ва- 
ше оня не з на ен ме ха ни зъм, кой то из х вър ля ше ду хът в ата ка, за
да раз би ва ре ал но ст та.

...
Слън це то за ля з ва ше и вли за ше в ста я та, раз къ са но от дан те ле- 

но то пер де на Би ля на. Въз ду хът бе ле п кав и сла дък - от уха ни е- 
то на мър т ви цве тя. Те на д ни ча ха от в ся къ де - на тъ п ка ни във ва- 
зи, ко фи, са к сии - бо ре ха се за къ с че слън це, въз дух и про с т ран с- 
т во.

Ана се де ше сви та във фо тьой ла си, Ди ми тър - из те г нат на ди- 
ва на, Ели бе ка ц на ла на та бу ре т ка та, до вра та та и гле да ше пра- 
во в Слън це то. Чер ве ни те му лъ чи бя ха из пе пе ли ли очи те й и тя
ви ж да ше са мо то ва, ко е то мо же да бъ де ви дя но без очи. Смай ва- 
що то ве ли ко ле пие на ба г ри те там, “от въд”, бе спря ло дъ хът й.
Тя за х вър ли тя ло то си вър ху та бу ре т ка та и из бя га.



- Ели, ре ши ли? - гла сът на Ана бе то пъл и сла дък, ка то въз ду- 
хът в ста я та - Ели?!

С из пе пе ле ни очи Ели ти ча ше сред ба г ри те на оня свят, не до- 
с ти жи мия, ло ве ше ги с ръ це и ги из си п ва ше вър ху гла ва та си.

- Ели, ре ши ли ка к во ще сле д ваш? На ли бя х ме го во ри ли, че до
края на ля то то ве че тря б ва да зна еш... Ня ма вре ме, Ели, уче б на- 
та го ди на за по ч на...

- Зная... Ще ста на ху до ж ни ч ка.
Ана още по ве че се сви във фо тьой ла си, по ч ти из че з на в не го.

Ди ми тър още по ве че се из пъ на вър ху ди ва на, ка то пре на те г на та
стру на. И са мо Слън це то, раз д ра но, пъл не ше ста я та. И са мо цве- 
тя та, уми рай ки, ми ри ше ха.

- Ко га то бях в се д ми клас, бях пре ка ле но мал ка, за да жи вея са- 
ма... и вие не се вслу ша х те в ду ми те на учи те ля ми по ри су ва не,
а той мо же би бе ше прав, мо же би на и с ти на то ва е мо е то при з- 
ва ние...

- Ти ни ко га не си ис ка ла да ста неш ху до ж ни ч ка, Ели, и ни ко га
не си ри су ва ла. Ко га то чо век оби ча да пра ви не що, той го пра ви
не пре къ с на то.

- Аз не оби чам да ри су вам, но мо га. Оби чам да пея, но не мо- 
га. Не е ли яс но кое тря б ва да пра вя? Умо ре на съм, ма мо...

Гла сът на Ди ми тър про с тър га, тру д но из ли зай ки от гър ло то
му и тру д но сти г на през гъ с та та ти ши на до тях.

- Ели, по ми с ли си пак за ар хи те к ту ра та - до бър ма те ма тик си
и мо жеш да ри су ваш. То ва е иде ал но съ че та ние - не са мно го хо- 
ра та, ко и то ги имат и две те не ща.

- О, Дим ка, ос та ви. За да пра виш па нел ни бло ко ве не ти е не- 
об хо ди ма кой знае кол ко ма те ма ти ка, за ри су ва не и въ о б ра же- 
ние - да не го во рим... Не мо га да бъ да ар хи тект, мра зя хи б ри д- 
ни те спе ци ал но с ти. По-до б ре да уча ма те ма ти ка, ка то теб. Или
да ста на стро и те лен ин же нер, ка то Але к сан дър... но ар хи тект...
Не. Не ис кам да пра вя кар то не ни къ щи ч ки, ко и то ни ко га ня ма
да ста нат ис тин с ки. А кар ти ни те са ис тин с ки. За тях не тря б ва
ни що по ве че от пла т но и бои... и очи, ко и то ви ж дат скри ти те
ба г ри на Все ле на та...



Скри ти те ба г ри на Все ле на та на х лу ва ха в гла ва та й от в ся къ де.
И из ти ча ха през пръ с ти те й. И уми ра ха, раз т во ре ни в гъ с тия
мрак, мо кър от аро ма та на цве тя та.

...
Хла д ни ят сум рак на про с тор но то та ван с ко по ме ще ние и све т- 

ли на та, про к ра д ва ща се през ке ре ми ди те, я стъ пи са ха и я на ка- 
ра ха да се чу в с т ва ка то в храм. Ате ли е то бе вля во от стъл би ще то
- оби к но ве на бя ла вра та, тук-там по о лю ще на.

Вля зо ха. С ед на та си ръ ка Ели ма ч ка ше де т с ки те си ри сун ки, с
дру га та - ръ ка та на Ди ми тър. Бе ше тя с но и пре тъ п ка но - с хо ра,
ски ци и кар ти ни. От в ся къ де гле да ха из цъ к ле ни ри бе ш ки очи.
Из въз ду ха, ог ром ни ка то ба ло ни, плу ва ха въз ду ш ни те им ме ху- 
ри. Ели мра зе ше ри би те. Ужа ся ва ше се от лъ с ка ви те им те ла,
тъй ле с но из п лъ з ва щи се от ръ це те, ка к то ле с но се из п лъ з ва ше
жи во тът от тях. Ри би те от кар ти ни те, за ка че ни по сте ни те за по- 
ч на ха да се гър чат. От ва ря ха ус ти те и хри ле те си за глъ т ка мор с- 
ка све жест, но во да та им из ти ча ше от де т с ка та й пла с т ма со ва ко- 
фи ч ка и се пре в ръ ща ше в кал по дъ но то на ав то бу са.

Чо ве кът-ри ба, плу в нал в сто ла си, я гле да ше с ве се ли очи.
- Ху ба во, мно го ху ба во... но вси ч ко е ри су ва но от зад на пред...

ще го оп ра вим, да-да - го во ре ше той по-ско ро на ри сун ки те й,
от кол ко то на нея - За го ди на-две ще вле зеш в Ака де ми я та.

Ели усе ти как све тът се сри на и ру и ни те му се из гу би ха в не- 
би ти е то. И са мо ръ ка та на Ди ми тър съ ще с т ву ва ше, ръ ка та, ко я- 
то не й по з во ли да па д не... ръ ка та, ко я то не й по з во ля ва ше да
па да.

- Ня мам две го ди ни. Тря б ва да ста не за ед на.
- Ха-ха-ха-ха - две го ди ни ня ма ла - ли це то на ста рия ху до ж ник

се бе сбър чи ло в бо ле з не на гри ма са - Цял жи вот имаш, мо ми че,
цял жи вот... аз мо же да ня мам две го ди ни, да те до у ча...

Вър вя ха по стръм на та ули ца, на го ре. По най-ста ра та и най-
стръм на та и най-ху ба ва ули ца в ста рия град... она зи, от при с та- 
ни ще то до цен тъ ра. Вър вя ха, ръ ка в ръ ка - вза им но се из дър п ва- 
ха от ни що то, ко е то ис ка ше да ги изя де. Ста ри те ка мен ни зда- 
ния бя ха на д ви с на ли над тях ка то зло ве щи въ п ро си тел ни. И уд- 



ря ха по г ле ди те им с кра со та та си. И с не въз мо ж но ст та да бъ дат
по в то ре ни.

- Ели, за що все пак не опи таш...- гла сът на Ди ми тър бе из с му- 
кан от ко с ми че с кия ва ку ум край тях.

- Не, та т ко, ни ко га ня ма да ста на ар хи тект. Не съм се от ка за ла
от ри су ва не то. Мо же би ще ус пея за ед на го ди на. А ако не - ма- 
те ма ти ка та ще ме из мъ к не от в ся къ де, на ли?

- Да. Но ми с ля, че гре шиш.
- Ня ма ли да до вър шиш ка то Ана – „и ще съ жа ля ваш”?
- Мо же би ще съ жа ля ваш, Ели, но е по-до б ре да съ жа ля ваш за

со б с т ве ни те си гре ш ки, от кол ко то за то ва, че си се вслу ша ла в
гре шен съ вет.

- Раз б рах... Страх ме е, за що то ве че не ви ж дам бъ де ще то. Вси ч- 
ко се сру т ва пред мен и не знам ка к во ще се слу чи.

...
Лам па та из х вър ля ше ця ла та све т ли на, ко я то бе спо со б на да

съ з да де и ос та ва ше по бе де на. Мра кът, ли шен от зве з ди на с тъ п- 
ва ше от в ся къ де и ги вприм ч ва ше в об ръ ча си - ед на лам па и ед- 
но мо ми че.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ

...Про к ли нам све та... за що то не мо га да го оби чам. Твър де го лям е,
за да го оби чам. И вси ч ки хо ра ис кам да про къл на - за що то не мо га да
ги оби чам. Твър де раз ли ч ни са, за да ги оби чам. Не мо га... да ги про къл- 
на... И зна чи - тря б ва. От но во “тря б ва”... да на ме ря във все ки не що
ху ба во, до с той но, че с т но - за да оби чам. Все ки? За що е тол ко ва тру д- 
но - ко га то не мра зиш, да не си без раз ли чен.

Без раз ли чие ско ва ва ми съл та ми. И во ля та ми. И вси ч ко, ко е то из- 
ли за вън от мен. За що то вси ч ко в мен е мър т во.

...Гре шат тия, ко и то ми с лят, че съм чу в с т ви тел на. Не съм. Ко га- 
то бях мал ка, че с то ме на ра ня ва ха и пла чех. То ва бе ше та ка, за що то
ми с ле ха че съм ку к ла, а аз бях чо век. Не за бе ля за ха ко га по ра с нах... и
ста нах ку к ла.

...Къ де са ра вен с т во то, бра т с т во то и сво бо да та?
Не сме ли в кле т ки?



Са ми ли се за т ва ря ме във тях?
Ще се ос во бо дим ли ня ко га... са ми?
...Са ма съм. Но щ та пре ва ля. Не бе то за гу би зве з ди те си - за ка к во са

му?
Ти хо е - ка то в гроб. Пи ша.
Бе ле ж ни кът и мо ли вът слу шат тър пе ли во, не пре къ с ват, не се оте- 

г ча ват. Мъл чат. И ка то ехо по в та рят ду ми те ми...
Ве д нъж ми с лех за чо ве ш кия жи вот.
Ед ни ка з ват - чо век се ра ж да гол и уми ра гол.
Дру ги ка з ват, че чо век се ра ж да сам и уми ра сам.
Тре ти - че хо ра та се ра ж дат ра в ни и уми рат ра в ни...
Аз ка з вам, че чо век се ра ж да на ко ле не и уми ра на ко ле не; че чо век

жи вее на ко ле не - смзан от бла го дар но ст та.
 
...
Му зи ка та пли с на - ка то раз бит во до пад. Сто ва ри се - без по ща- 

д на - вър ху вси ч ко. Все ки пре д мет на о ко ло за ви б ри ра - с че с то- 
та та на въз ду ха, кой то го об г ръ ща ше. И вся ка ду ша. Въз к ръ с ва ха
мър т ви те - чрез ос та ве но то от тях.

Пръ с ти те на То дор ти ча ха по кла ви а ту ра та на пи а но то, до гон- 
ва ха - пръ с ти те на Бе то вен, ти ча ли ня ко га без звук. Пръ с ти те на
Ели, сти с на ли мо ли ва ти ча ха по гла д ка та по вър х ност на ка да с т- 
ро на, мъ чей ки се да уло вят ду ха, вля зъл в тя ло то на мом че то, съ- 
бу дил мър т ви те, съ жи вил мър т во то в жи ви те. Ди ля на не от ме с т- 
ва ше по г ле да си от вър ха на мо ли ва, кой то из ва ж да ше брат й от
сто ла му и го сла га ше вър ху ли с та. Ири на умо ре на се де ше в съ- 
се д на та стая, ос та ви ла по г ле да си вър ху дже з ве то - ще ви ди ли
съ д ба та на де ца та в дъ но то на ча ши те им? А сво я та ще ви ди ли?
И бе ше ли ос та на ла съ д ба за нея. Ду ша та й ви б ри ра ше - от му- 
зи ка та ли, из ля з ла из под пръ с ти те на не в ръ с т но то мом че... или
от пре д чу в с т ви е то за чер но то дъ но на ча ша та му... Бъ де ше то
сто е ше на ед на кра ч ка от нея - не про би ва е мо.

- Бъ де ще то ти е в ри су ва не то, Ели! Ху ба во пи шеш, но за ри су- 
ва не то ти,”ху ба во” не е то ч на та ду ма...

Ели стре с на то се обър на - ря д ко гла сът на Ди ля на бе зву чал
тол ко ва раз въл ну ва но. За пър ви път ви дя в очи те й въз торг. Из- 



пу с на ски ца та си. То дор бе пре с та нал да сви ри. Ко га то от но во се
из вър на към не го, ви дя, че дър жи в ръ це те си бя ло то къ с че кар- 
тон. Вне за п но я о б ля със си не ва та на очи те си, и ду ша та му, тъй
дъл бо ко скри та, раз цъ ф тя, ро зо во-бя ла, ка то ли це то му.

- Ху ба во е - ка за, и из бя га в дру га та стая.
Бъ де ще то сто е ше на ед на кра ч ка от тях. Ка то сте на.
...

ДНЕ В НИ КАТ НА ЕЛИ
...Се кун ди те бя гат, за да не се вър нат ни ко га. Ми ну ти те бя гат.

Че т вър то то из ме ре ние... За що се стра ху ва ме от не го? За що то не
ми жем да го спрем? За що то се из п лъ з ва...и не ни е по д в ла с т но. Или
ня ка к во дру го “за що то”...

Че т вър то то из ме ре ние. Един с т ве но то, чрез ко е то мо жем да се осъ- 
ще с т вим. Един с т ве но то, в ко е то на ми ра ме убе жи ще - за миг. Един с- 
т ве но то, в ко е то раз пи ля ва ме ми съл та си... Един с т ве но то... В не го
бро ди Ду хът.

Се кун ди те бя гат. Че т вър то то из ме ре ние бя га и ос та ва ме не о съ ще- 
с т ве ни.

Как ис кам да ви дя скъ се на та дъл жи на и раз те г ле но то вре ме. Уло ве- 
но. За дър жа но. Вър на то на зад.

...
Ча со ве те се из це ж дат. Кап-кап. ка пе во да та. И ра зя ж да си ва та

пръст на мо зъ ка. Но щ та пре ва ля. Чер на та нощ на ни що то, ве ч на та
нощ. Ча со ве те по тъ ват в Зе мя та. Дъ ж дът по пи в пръ ст та, пре вър на
се в кал и из съ х на. Ня къ де там е пра-чо ве кът, на п ра вен от пръст и во- 
да. От къ де до й де ду ша та?

Си ви сен ки-ми с ли бя гат и тъ п чат си во то ве ще с т во на мо зъ ка. Вие
ли съ т во ри х те ду ша та?...

 
...
Но щ та пре ва ля ше. Чер на та нощ на ни що то, ве ч на та нощ. Ели

сто е ше на пра га й, про те г на ла сле пи ръ це на пред. И вър ве ше.
Дни те, без про мен ни, пре ми на ва ха през нея - без сле да. Есен та

на с тъ п ва ше. Из го ни жъл то то от дър ве та та, из ме те из го ря ла та
тре ва. Све тът из гу би ба г ри те си. И на ме ри но ви. Ели ри су ва ше -



ски ца след ски ца. Но се ше ги на ста рия ху до ж ник, ка ц нал във
въз ду ш на та си ку ла над по к ри ви те на най-кра си ви те сгра ди, по
най-стръм на та ули ца на ста рия град. И си оти ва ше. С оле к на ла
ду ша, с оле к на ла ръ ка, с оп ра з не на гла ва от те ж ки ми с ли. И с
це лия жи вот - пред се бе си.

До па да не то на но щ та, ко га то...
...Ка п ки те ти к та кат. Ня ма кой да от мер ва вре ме то. Шу мя щи те

ли с та са млъ к на ли. Мо зъ кът се мъ чи, пре то ва рен от без дей с т вие. До
ут ре. Ко га то про че те ни те стра ни ци ще ста нат еди ни ца мяр ка за
из ми на ло то вре ме...

 
 



ДВА ДЕ СЕТ И ВТО РА ГЛА ВА

Звъ не цът звъ не ше про д ра но, не мо жей ки да на д ви ка глъ ч ка та.
Ди ля на и Ели мър зе ли во се от ле пи ха от пар но то до про зо ре ца,
ог ле да ха се вни ма тел но - ка к то ко га то се пре си ча ули ца - и пре- 
ся ко ха ко ри до ра. Ед ва до б ра ли се до вра та та на кла с на та стая,
зад гър бо ве те им про фу ча ято ос мо к ла с ни ци. Две те ги по г ле д- 
на ха с ед ва ов ла дя на до са да и вля зо ха въ т ре. Ели се ог ле да за те- 
т ра д ка та си с до ма ш но то по ал ге б ра, но пре ди да ус пее да я ви- 
ди, Не ли ве че се де ше на чи на й с лист и хи ми кал в ръ це и с ус- 
ми в ка в ог ром ни те си очи.

- Вто ра та за да ча, ако оби чаш. Ни що не раз б рах...
Звъ не цът про дъл жа ва ше про д ра но да дрън чи. Не мо жей ки да

се на д ви ка с не го, Ели за пъл ва ше ли с та с чи с ла и фор му ли. И
вси ч ко ста ва ше про с то и яс но. Вра та та тра к на. Тя про дъл жи да
пи ше, а те зи, край нея, да по пи ват на пи са но то, дъл го след ка то в
ста я та зву ците бя ха ум ре ли.

- Да ни е ла...- гла сът на Фор т ра на спря дъ ха й, за дър жа би е не то
на сър це то й... Мър т ва бе. Съ у че ни ци те й бър зо се раз п ръ с на ха
и на ся да ха по ме с та та си. Ужа сът от по ре д но то из пи т ва не из п- 
ра з ни гла ва та й. Все ле на та ко ла п си ра. И се за т во ри. И тя се за т- 
во ри - вън от све та. Ви дя как тя ло то й се из мъ к ва от чи на и тръ г- 
ва към дъ с ка та - Да ни е ла, имаш пи с мо на ад ре са на гим на зи я- 
та... бе ше в учи тел с ка та стая, ето го... и-и, мо же да не го че теш в
час - чак се га тя по г ле д на в ли це то му и ви дя ве се ли те све т лин ки
в очи те му. Взе пи с мо то си и се сто ва ри на чи на си. По е ло глъ т ка
въз дух, сър це то й про дъл жи да бие. Жи ва бе. Пу с на пли ка в чан- 
та та си и по тъ на в гла са на Ди лов, кой то ве д на га за по ч на да из- 
пъл ва дъ с ка та с до ка за тел с т во то на но ва те о ре ма....

Кал та ле п не ше - по ули ци те и по тро то а ри те, по оце ля ла та
тре ва, по ог ра ди те, по дъ не ри те на дър ве та та. И сту дът ле п не ше
- сле пил бе вси ч ко. За ле п на ла в дре хи те си, Ели за т ръ ш на вхо д- 
на та вра та. Све тът ос та на зад гър ба й. Из ми сту да от се бе си и се
за т во ри.



Са ма бе ше - пред пра з ния плот на бю ро то си. Зла т но-ка фяв и
то пъл, той се опи т ва ше да сме к чи си во то на на с тъ п ва ща та зи ма.
И не ус пя ва ше.

Са ма бе ше - в пра з на та стая, в пра з на та къ ща, с пра з на ду ша.
Де нят, пра зен, си оти ва ше. Из це ж да ше се през нея, из ти ча ше в
ни що то.

Са ма бе ше - с ръ це, на те жа ли от пра з но та, из ва ди уче б ни ци те
си от чан та та и ги по д ре ди от дя с на та стра на на бю ро то. С пра з- 
ни очи гле да ше бе ли те им стра ни ци, из п ра з не ни от съ дър жа ние
от да в на. И ба в но из п ра з ва ше гла ва та си, из ти к вай ки ми с ли те от
нея с по ре д ния урок.

То га ва пли кът па д на в кра ка та й, на по да...
...Ва с ка Ни ко ла е ва... не по з на ва ше та ка ва... Раз къ са пли ка. Два

ли с та из пъл не ни със си тен по черк из па д на ха от не го.
„До бър ден, Да ни е ла!
Не мо га да знам, как ще бъ де по с ре щ на то то ва пи с мо от Вас. Мя с- 

то то, от къ де то ид ва то, е мал ко стран но. Ве ро я т но ни ко га не сте
до пу с ка ли, че мо га да Ви пи ша от та ко ва за ве де ние. Да, аз съм за т вор- 
ник, но ми с ля, че то ва не е не що, ко е то би про ме ни ло от но ше ни е то
Ви към пи с мо то ми.

Да ни е ла, от к ро ве но ст та е нож с две ос т ри е та, но аз бих ис ка ла да
спо де ля с Вас то ва, ко е то ме на ка ра да взе ма хи ми ка ла.”

Ели ос та ви ли с та, кой то дър же ше и взе дру гия. Пи с мо то бе по- 
д пи са но от Иван За ха ри ев, ог ра ден с пра во ъ гъл ник бе ад ре сът
на па зар джи ш кия за т вор. От но во по г ле д на пли ка, за да се уве- 
ри, че име то и ад ре сът са дру ги. Чу, как кръ в та пул си ра в гър ло- 
то й, ли с ти те в ръ це те й се тре ся ха. Не що се слу ч ва ше. НЕ ЩО. И
про дъл жи да че те.

„Ще за по ч на от да леч, за да схва не те сми съ ла на на с то я ще то. Тук
има учи ли ще, изу ча ва ни те пре д ме ти са съ щи те, ка к то на вън. До й дох
за ра ди не го. Пре ди то ва бях в Со фий с кия за т вор... На в ре ме то ня мах
въз мо ж ност да уча.

При съ да та, ко я то из тър пя вам е за ка та с т ро фа. Ра бо тех ка то шо- 
фьор, пре во з вах пъ т ни ци за един сбор. Про па д на ми пъ тя, за ги на ха
три ма, в то ва чи с ло и май ка ми. Ра не ни бя ха шест чо ве ка, ос та на ли- 
те спа сих. Ня мах упо т ре ба на ал ко хол, но... тря б ва ше да има ня кой



ви но вен. Аз съм осъ ж дан и пре ди. За по зи ви и оръ жие. В ка зар ма та съ- 
що - за бя г с т во през гра ни ца. По во да за по с ле д но то бе един от ко ман- 
ди ри те ми. Тор мо зе ше ме, имай ки пре д вид осъ ж да не то ми пре ди ка- 
зар ма та. Един ден не из т ра ях - на бих го и хва нах Бал ка на...”

Ли це то на Ели го ре ше, но ко га то обър на ли с та ви дя, че той ве- 
че не се лю лее в ръ це те й. Све тът се ру ше ше и тя дър же ше ед на
от лом ка от не го. Све тът про па да ше, за ви на ги по г ре бан ос та ва- 
ше - све тът на бла го по лу ч но то “днес”. И при з ра ци те тро па ха по
сте ни те на из тъ ня ло то на с то я ще, тро па ха по г ре ба ни те им съ д- 
би, тро па ха - по тън кия че реп на гла ва та й. Ми на ло то въз к ръ с- 
ва ше - уро д ли во и гро з но - в дне ш ния ден. И той, пра зен, на те- 
жа от скри та бол ка и скри ти пре с тъ п ле ния. На те жа, на с то я ще то
- ях на то от пре с тъ п ни ци, го не щи пра з но то “ут ре”.

Ли це то на Ели го ре ше - от пул си ра ща та в сле по о чи я та й кръв.
И ръ це те й го ря ха - по д па ле ни от ли с та, кой то бе до шъл при
нея от ада... за б ра ве ни ят ад, за т ру па ни ят ад...

„За ка та с т ро фа та ме осъ ди ха на 7 го ди ни и 6 ме се ца. Ос та ват ми
още 125 дни, за да бъ да ос во бо ден...

Сви к нал съм да бъ да от к ро вен - мно го съм па тил от то ва, но ка к то
е ка зал Ле в с ки -”це ли те сме из го ре ли и пак не се на у чи х ме да ду ха- 
ме”... Но то ва е въ п рос на ха ра к тер.

И та ка - по па д на ми брой 8-ми на сп.”Ро д на реч”. Про че тох есе то
Ви за кон кур са. То ми се по н ра ви. На го ди ни съм по-го лям от Вас, на
трий сет съм. Ха ре са ми то ва, че де вой ка на та зи въз раст е из б ра ла
та зи те ма. Раз би ра те ли? По с то ян но се го во ри, че мла до то по ко ле- 
ние е апо ли ти ч но, не ин те ре су ва що се от ми на ло то, по з на ва що “днес”
са мо от те ле ви зи я та. То ва, че Вие не сте без раз ли ч на към ми на ло то
и на с то я ще то на на шия на род, и та ка ху ба во сте го из ра зи ли, ме раз- 
въл ну ва...

Ве че шест го ди ни не съм сред хо ра та. Ра до с т но ми ста ва ка то че- 
та на пи са но то от Вас...”

Ели от но во ос та ви ли с та. За т во ри очи, за да из го ни съ б ра ни те
в тях съл зи. Гла ва та й бе пра з на. Ду ша та - те же ше от бол ка. И
съл зи те не спи ра ха. Адът про пъл зя в нея. За б ра ве ни ят ад. За т ру- 
п ва ни ят. До ко га? ”До ка то кни ж ни те ми пра те ни ци сти г нат он зи
бряг, на кой то ня кой ча ка”... На ме ри ла ли бе бре га на ча ка щи те?



Съл зи те й те ча ха от очи те, из ми ва ха ли це то й, ду ша та й... и бол- 
ка та в ду ша та.

Си ни те ре до ве про би ха пе ле на та им.
„То ва е по ка за те лен факт за от но ше ни е то на мла ди те към ед на

тол ко ва ак ту ал на те ма. В съ щия брой има още ед но есе на та зи те ма.
То съ що е на пи са но от мла до мо ми че, но при нея не ща та са пре д с та- 
ве ни мал ко по-раз ли ч но - ли чи си уче ни че с ко то. При Вас вси ч ко е ця- 
ло с т но. Ри то ри ч на та фор ма, ко я то сте из б ра ли Ви да ва въз мо ж ност
да от п ра ви те въ п ро си те си към вси ч ки. А Вие сте тол ко ва мла да -
обе ща ва ща в сво е то бъ де ще. Не при е май те ду ми те ми ка то ла с ка тел- 
с т во. То ва, че Вие, на 16 го ди ни сте на пи са ли не що, ко е то тря б ва да
въл ну ва все ки от нас е пре к ра с но! Не по з во ля вай те да Ви вли я ят! Ко- 
га то сте убе де на, че сте пра ва, не от с тъ п вай те. Всъ щ ност, Вие раз- 
би ра те не ща та не за въз ра ст та си... Чрез пе ро то си вдъ х ва те жи вот
на на пи са но то... Бъ де те не при ми ри ма към не с п ра ве д ли во ст та и не п- 
ра в да та...

Но аз май се по у в ля кох. Тол ко ва дъл го не съм спо де лял с ни кой та ки- 
ва не ща... Не ми е из ве с т но ка къв е со ци ал ни ят кли мат, при кой то
сте из ра с ли, но вяр вам, че ще се съ г ла си те в пра вил но ст та на “би ти- 
е то оп ре де ля съ з на ни е то”...

Очи те на Ели бя ха из съ х на ли. И из га ря ха ли с ти те, ко и то че тя- 
ха. И из га ря ха пъ тя им до ада, от къ де то ид ва ха.

„Да ни е ла, тря б ва да при вър ш вам пи с мо то си. Но пре ди то ва тря б- 
ва да Ви обя с ня, че то е не ле гал но. Ад ре сът на пли ка е фи к ти вен. Ще
се ра д вам, ако ми от го во ри те. Но ако се ре ши те на то ва, не спо ме на- 
вай те ни що за то ва пи с мо. Пи ше те ми на “ти”- все ед но, че не сте
ми от го ва ря ли два-три ме се ца. При мер но:”Здра вей, Ива не, от да в на
щях да ти пи ша, но”... След то ва мо же те да ми пи ше те за твор че с- 
ки те си ра бо ти - аз съ що се опи т вам да пи ша... Но имай те пре д вид,
че тук има цен зу ра.

Ко га то си из ля за и се при бе ра у до ма, пак ще Ви пи ша. Ще се ра д- 
вам, ако ми от го во ри те и не при е май те то ва пи с мо ка то оби да.

До ри да не ми от го во ри те, аз пак Ви бла го да ря, за де то чрез на пи са- 
но то от Вас, до бих вя ра в хо ра та...

Же лая Ви но ви твор че с ки ус пе хи, и ако има не що по ве че от ща с ти- 
е то, то аз ис к ре но Ви го же лая!



Иван” 3
И ад ре сът на за т во ра, ог ра ден в пра во ъ гъл ник.
Де нят си бе оти шъл. Са мо бе ли те ли с ти све те ха в чер на та

стая. Са ма бе ше, на своя бряг. Хар ти е ни те й ко ра би спа ся ва ха
уда в ни ци от лу ди те та ла зи на ре ка та. За що и тя не бе във ко ра- 
ба си?

Кал та по ле п ва ше на в ся къ де - по ули ци те и по тро то а ри те, по
та ра би те и ог ра ди те, по оце ля ла та тре ва и по дър ве та та. Сту дът
бе сле пил вси ч ко. Един по един хо ра та за т ръ ш ва ха вра ти те зад
гър бо ве те си и из гон ва ха све та от до мо ве те си. Оси ро тял, той
сам зъ з не ше в но щ та.

Из ми ли сту да от се бе си, Ана и Ди ми тър на х лу ха в до ма си.
На х лу ха - в кре х кия ко раб на Ели. И раз лю ля ха ре ка та с лу ди те
та ла зи, ко я то я от на ся ше.

Лам пи те за п лам тя ха ка то слън ца. И ли це то на Ана све те ше -
ка то слън це, ко га то от во ри вра та та.

- Има ли гла д ни тук? С Дим ка та но сим то пъл хляб - из го ри ни
ръ це те... Ели? - гла сът на Ана уга с на. Ка то ос ле пял при леп се
взи ра ше дъ ще ря й в чер но то зад про зо ре ца. Или по-да леч. –
Ели?

- По лу чих пи с мо от за т во ра...
- Ели? - гла сът на Ди ми тър из п лу ва от ни що то. Све т ли на та се

про це ж да ше от вси ч ки лам пи. Ка то щит об ви ва ше мал ко то къ с- 
че уют. Сгу ше ни в не го мъл ча ха. Адът бе ше при тях. Мъл ча ли- 
ви, сен ки те на ми на ло то пъл не ха ста я та. За д ръ с ти ха я. Ми ну ти- 
те се блъ с ка ха в тях и за къ с ня ва ха. Не бър за ше вре ме то - за що
ли му бе ше да бър за?

- Ели, то ва е ед но мно го ху ба во пи с мо. То е ис тин с кото при з- 
на ние... Ти си сти г на ла до хо ра та... а по вяр вай ми, мно го мал ко
от те зи, ко и то пи шат се га, на и с ти на сти гат до хо ра та...- съ в сем
кре хък в на ча ло то, гла сът на Ана ук ре п ва ше. Из пъл ни ста я та.
Из го ни ада от нея.- Но, на и с ти на, стран но е мя с то то, до ко е то си
сти г на ла... Всъ щ ност, то ва са мо до ка з ва, че най-до б ри те хо ра са
там... По ми с ли ли ка к во ще от го во риш?



- Аз ве че го на пи сах...- Ели ви дя, как ли це то на Ди ми тър се
сри на. Гла сът за м ръ з на в гър ло то й.

- Не си го из п ра ти ла, на ли!?
- Не още... ис ках да ви го про че та...
Ди ми тър ба в но съ би ра ше къ с че та та от ли ч но ст та си, ба в но ги

ле пе ше, ба в но се из мъ к ва ше от ада.
- За що сте тол ко ва на и в ни? И две те... В кой свят жи ве ем?
- Та ти? - очи те на Ели, гра б на ли ця ло то й ли це, пак бя ха пъл- 

ни със съл зи - та ти...
- Да, Елин це... то ва на и с ти на е ед но мно го ху ба во пи с мо... И

на и с ти на - то е ис тин с кото при з на ние...
Вка ме не но то ли це на Ели за сия с ба г ри те на дъ га та.
- Оти вам да до не са от го во ра - и за т ръ ш на вра та та след се бе си.

Зад гър ба й на д ни к на ха чу до ви ща.
- Ка к во ис каш да ка жеш с то ва “на и с ти на”?
- Пи с мо то не е от за т во ра, Ана... И не е от най-до б ри те хо ра.

От най-ло ши те е... И то ва на и с ти на е при з на ние... Да те за бе ле- 
жи вра гът ти, и да ти по ка же, че те е за бе ля зал... е, зна чи - има ло
е ка к во да го впе ча т ли...

- Ди мо?
- Не си пра ви илю зии, Ана, то ва пи с мо е ка пан.
- Не ста вай па ра но ик... Ще й го ка жеш ли?
Вра та та от но во хло п на. Ус ми в ка та на Ели из го ни вси ч ки чу- 

до ви ща. Тя се д на вър ху аку му ли ра ща та пе ч ка със сгъ на ти кра ка
под тя ло то си. И за че те:

-”Здра вей, Ива не,
От да в на ис ках да ти пи ша, но все не що се слу ч ва ше. Уче б на та го- 

ди на за по ч на, ве че съм в еди надесе ти клас. По с ле д на та го ди на, в ко я то
още мо жеш да се чу диш ка къв ис каш да ста неш. Тру д но вре ме - по не за
мен. Ти си гур но се ус ми х ваш, за що то зна еш, че в жи во та има и по-
тру д ни не ща, но аз не съм жи вя ла мно го. В по с ле д но то си пи с мо ме
пи таш ка к ви са пла но ве те ми, ка к во ще пра вя в бъ де ще - не знам. Но
ти бла го да ря за то ва пи с мо - то е най-ху ба во то пи с мо, ко е то ня ко га
съм по лу ча ва ла в жи во та си.

Пи ши ми. И не ка дни те ми на ват бър зо!
Да ни е ла”



- Е? Ху ба во ли е? Ис кам да ка жа - ес те с т ве но ли зву чи? Ще ми- 
не ли през цен зу ра та? Ако раз бе рат, че е от го вор на не ле гал но
пи с мо, ще го на ка жат ли? За що оно ва пи с мо е не ле гал но - ка к во
ло шо има в не го? Щом по лу ча ват спи са ни е то в за т во ра, за що за- 
т вор ни ци те да не го че тат? И за що да не пи шат на ав то ри те? Ка- 
к во ло шо има, ако спо де лиш ми с ли те си с ня ко го, до ри ако го
по з на ваш са мо от ед но есе, пу б ли ку ва но в уче ни че с ко спи са- 
ние? Ни що ло шо ня ма в пи с мо то, на ли? Или ло шо то е в то ва,
ко е то съм пи са ла аз? Дим ка? Ка к во ис каш да ка жеш с то ва “на и- 
с ти на”?

Ци къ лът се за т во ри. Лам пи те от но во све те ха до из не мо га, а
кре х ка та им све т ли на не ус то я ва ше на ада. От мра ка пак на д ни- 
ча ха чу до ви ща. И ня ма ше раз съм ва не.

- Ели, и друг път сме го во ри ли, че не ви на ги вси ч ко е та ко ва,
ка к во то из г ле ж да. Ти про че те ли вни ма тел но то ва пи с мо?

- Мно го пъ ти го че тох. То на и с ти на е най-ху ба во то не що, ко е- 
то ня ко га ми се е слу ч ва ло... И не са мо за що то то зи чо век е ха ре- 
сал есе то ми. а защото е ху ба во да зна еш, че има хо ра ка то не го...
и че ма кар и мал ко, ма кар и от да леч - мо жеш да по мо г неш... и...
не си не ну жен...

- То ва е та ка, Ели, на и с ти на. И все пак обър на ли вни ма ние на
чи с ла та? Те ви на ги тря б ва да ти го во рят. То зи чо век има три
при съ ди и е на трий сет го ди ни - по не та ка пи ше. За най-ле ко то
пре с тъ п ле ние е в за т во ра ше с та го ди на. Ели, то зи чо век не е
имал вре ме да из ле жи пре ди ш ни те си две при съ ди - по зи ви и
оръ жие, бя г с т во през гра ни ца та - за вся ко от те зи де я ния се да- 
ват по двай сет го ди ни. Ели, то зи чо век не съ ще с т ву ва.

Све т ли на та се раз па да ше. Фо то ни те се раз бя га ха из Все ле на та
и Вре ме то. И ня ма ше си ла, ко я то да ги съ бе ре - за да све тят.
Адът из пъл зя и ги вко п чи в се бе си. Раз п ръ с к ва ше ги - на съ с та в- 
ни те им ато ми. И са мо во ля та от но во ги съ би ра ше - за да из га- 
рят. Бе ли те пръ с ти на Ели, по бе ле ли от Ада, се вко п ч ва ха в бе- 
ли те стра ни ци на пи с мо то. Из го ре ли те й очи не мо же ха да про с- 
ле дят пъ тя му - на зад. Све тът от да в на се бе сру тил - за кой ли
път - под нея. Вко п че на в един от ло мък, тя по тъ ва ше - в не з най- 
на без д на.



- И все пак то съ ще с т ву ва. Те зи два ли с та съ ще с т ву ват. И ду- 
ша та, за к лю че на в тях съ ще с т ву ва... Кой го е пи сал? За що?

Тъм но бе. Ди ми тър не ис ка ше да от го ва ря. От мра ка из п лу ва- 
ха вси ч ки чу до ви ща. Вси ч ки - на ся да ха в кре с ла та. И ня ма ше
си ла, ко я то да ги про го ни. Сгъ с тя ва ше се мра кът. И чу до ви ща- 
та. И ти ши на та се сгъ с тя ва ше - ка то ка т ран... А по с ле вси ч ки си
оти до ха. Ос та на пра з но. И в пра з но то ос та на тя - она зи, за ко я то
най-мно го бо ле ше. Очи те й из го ри ха вре ме то, пре вър на ха про с- 
т ран с т во то в то ч ка, в ко я то мо жеш да бъ деш на в ся къ де...

Лам пи те све те ха. Фо то ни те ка пе ха вър ху очи те им. Ти ши на та
бе гъ с та - ка то ка т ран. И ня къ де да леч, да леч, го ря ха три све щи
над гроб с два ма мър тъ в ци. По д па ли ха чер но то. Лум на сти хия -
взри ви на с то я ще то и ху к на по ос та на вре ме то - в то ч ка та, в ко я- 
то мо жеш да бъ деш на в ся къ де. И бъ де ще не ос та на...

Чер ни и ле п ка ви - ка то ка т ран, за ка па ха ду ми те на Ди ми тър.
- За що то ми на ло то е за ле п на ло за гър бо ве те ни. И ще го но- 

сим в се бе си... Ние ще уми ра ме, то ня ма да уми ра...
Уми ра ха сен ки те. Оти ва ха си в Ада. Гъст и ле п кав, той на с тъ п- 

ва ше пак. И све тът се лю ле е ше под те ж ки те му стъ п ки - пак.
- Ако гре шиш? И той съ ще с т ву ва? - про з ра чен и тъ нък ка то

па я жи на бе гла сът на Ели, и ка то па я жи на за ле п на и не се скъ са
- Ще бъ да по д лец, ако не от го во ря... Ка к во да пра вя? Ма мо?

Ана ба в но из ли за ше от уне са си. Све тът се ру ше ше - за кой ли
път... Не зна е ше ка к во да пра ви с ру и ни те му...

- Ка к во да пра вя, ма мо...
Ед на по ед на се от кър т ва ха ду ми те й - ру и ни от про пу кал се

свят...
- Пи ши. От го во ри му - с но ви есе та. Та ка ще  сти г неш до вси- 

ч ки, ко и то имат ну ж да от от го во ра ти...
- А той съ ще с т ву ва ли? Ма мо... кой ча ка от го во ра ми...
...
Ели гле да ше чер но то на про зо ре ца си. Да леч бя ха - вси ч ки чу- 

до ви ща. И бе ше пу с то. Раз п ръ с на ти ка то ато ми в ко с ми че с ки ва- 
ку ум бя ха ми с ли те й. Не з най ни бу ри фу ча ха през тях. С раз пе- 
ре ни пръ с ти - про з ра ч ни и тън ки ка то па я жи ни ги ло ве ше. И ги
хвър ля ше вър ху бе лия лист...



...Ха ос. Ха ос от пре д с та ви, идеи и мне ния. Ха ос от чу ти не ви де ни
не ща. Ха ос от уни вер сал ни при н ци пи... ро де ни в сля па гла ва... На къ де?
Ха ос в тъм ни на не ви дя ла лъ чи... На къ де...

Ска чаш от сто ла, за х вър ляш све т ло то във ва ро са на та с чер но сте- 
на... за по ч ваш да блъ с каш гла ва та си... не ви ж даш къ де. Ис каш да се
хва неш в не що, но ня ма в ка к во... За тъ ваш...

Тре са ви ще.
“Дай те ми опор на то ч ка и ще обър на све та!”
Дай те ми опор на то ч ка...
Тре са ви ще...
Вче ра и днес - не бе то ос та на не про ме не но...
 

 



ДВА ДЕ СЕТ И ТРЕ ТА ГЛА ВА

Сне гът за ле п ва ше по по д ме т ки те й, но не ги пра ве ше бе ли.
По к ри ва ше кле па чи те й, но не пра ве ше по г ле да й бял. Вър ве ше.
Ба в но вър ве ше по най-стръм на та ули ца. Най-ста ра та, с най-кра- 
си ви те сгра ди. Оти ва ше си - за по с ле ден път - от ате ли е то, ка ц- 
на ло над по к ри ви те им. Сне гът за т ру п ва ше сле ди те й. За т ру п ва- 
ше ду ша та й - под пла ни ни от бя ло... И вси ч ки ри бе ш ки очи,
ви ся щи по сте ни те, на кар ти ни те. И тъ ж ни те очи на ста рия ху- 
до ж ник -”Не про пи ля вай то ва, ко е то го с под ти е дал... той не да- 
ва на все ки”... И бол ка та. Те жа ха ръ це те й - не на ри су ва ли кар ти- 
ни те си. От пръ с ти те им ка пе ха не ви де ни те ба г ри на Все ле на та.
И ду ша та й те же ше - от из т ръ г на то то вси ч ко, зей на ло с не ви ж- 
да щи ус та... Вър ве ше. Ба в но из ка ч ва ше стръм ната ули ца.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ

„Пла че тъм ни на та. Си ви сен ки-ми с ли тъ п чат си во то ве ще с т во на
мо зъ ка. Пла че ду ша та...

Про с т ран с т во то се раз ка па. Про ка па...
Раз ме с т ва се... сгро мо ля са се - вър ху че ре па.
Не, ме ж ду сте ни те на че ре па и си во то ве ще с т во на мо зъ ка.
Къ де си, ду ша?
Ка к во си?
Има ли те?
Бо лиш, те жиш в гър ди те... Там ли си?
Ако не си - ка к во има там?
Ка к во бо ли... Ка к во те жи...
Ду ша, има ли те?
Об ла ци те се дви жат и пти ци те ле тят.”
Сне гът за т ру п ва ше све та, но не го пра ве ше бял. Не го пра ве ше

чист. И ду ша та на Ели ос та ва ше раз къ са на - на кръ с то път. Дни- 
те ми на ва ха - на кръ с то път. И но щи те ос та ва ха - за кръ с то път.
Ели ба в но из ка ч ва ше стръм на та ули ца на за дъл жи тел но с ти те и



ча ка ше. Ча ка ше да ви ди есе то си, „Кръ с то път”- на стра ни ци те
на сво е то спи са ние...

И пи ше ше. Ни що дру го не й бе ос та на ло.
 

ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ
„През из пи са ни те стра ни ци вре ме то из ти ча. През обър ка ни те ми- 

с ли, през не за да де ни те въ п ро си, през... Вре ме то из ти ча без сле да.
Не на ру ше на ти ши на. Бу к ви, ду ми, из ре че ния - плъ з гат се по по вър- 

х но ст та на мо зъ ка, ка к то во да та се плъ з га по гла д ка ма з на то п ка - без
да по пи ва и без да ос та вя сле да... Ми с ли те бя гат - за с ти га ни и от ми- 
на ва ни от дру ги. И умо ра та - от хи ля ди не до на у че ни не ща, от раз пи- 
ле ни идеи и въ п ро си без от го вор - на с тъ п ва. И уси ли е то да бъ де сло- 
жен ред. И не въз мо ж но ст та. И ха о сът... По бе ди ха ме. По бе де на съм...

Вър ви, тър си ис ти на та... ако още вяр ващ, че я има.
Вяр ва ли ня кой още в съ ще с т ву ва не то на то ва раз те г ли во по ня тие,

за ко е то са мо се да ват де фи ни ции - аб с т ра к т ни и без с ми с ле ни? Не да- 
ва щи от го вор на въ п ро са “Що е ис ти на?”. Има ли я?

Ка к ва е? Не... За ко го - ка к ва е...
Ти ши на.
По-до б ре без ис ти на, от кол ко то с на ло же на ис ти на.
По-до б ре. Гър чи се в чер ния свят на ми с ли те си. Блъ с кай гла ва в

сте ни те му. Ня ма да ги раз би еш...
Кре щи, ви кай, вий... Ня ма кой да те чуе.
На ло же ни ми с ли, на ло же ни идеи, на ло же ни ис ти ни.
На ло же на фи ло со фия, в на ло жен свят, в на ло жен жи вот...
В кой то все ки е един с т ве но пра ви ят.
Как ще се раз бе рем?
Раз го вор на глу хи?”
...
Ог лу ша ли от раз д ра ния глас на звъ не ца, за т ръ ш ва ха вра та та

на кла с на та стая - един след друг. Пъл не ше се ста я та - с раз д ра- 
ния им пре д но во го ди шен глъч. Ка се то фо нът, сто ва рен на пър- 
вия чин бъл ва ше му зи ка, ко я то ни кой не чу ва ше. Ог лу ша ли, ча- 
ка ха по с ле д ния час. Оти ва ше си го ди на та, по ре д на та го ди на от
жи во та им. И ид ва ше сле д ва ща та, ко я то ще ше да ги на п ра ви



пъл но ле т ни. Из т ла с ка на от ка се то фо на в са мия край на чи на,
Ели ма ч ка ше в ръ це по ре д ния плик, кой то се опи т ва ше да про- 
ме ни жи во та й. И ча ка ше - по с ле д ния уче бен час. Ог лу ша ла, тя
не чу вли за не то на учи те ля...

- Ка к во оча к ваш от Но ва та го ди на...
- Ели, къ де си? - очи те на Ди ля на я гле да ха през про па ст та на

хи ля ди Все ле ни, то п ли те й ро зо ви ръ це дър жа ха не й ни те...
- А ти, Да ни е ла, ка к во оча к ваш от Но ва та го ди на? - очи те на

учи тел ка та й я гле да ха,”от въд”... От въд про з ра ч на та сте на на
ка п су ла та й... ка п су ла та, ко я то бе ше из г ра ди ла, за да не по з во ли
на све та да вле зе при нея...

- Да се на ме ря.
...
Пи с мо то бе ше в чан та та й. До б ре скри то ме ж ду уче б ни ци те.

И па ре що. Из га ря що. Вси ч ко из го ри. Вси ч ко из го ря. От но во.
Ня ма ше за що да го че те от но во. Ду ми те сто я ха пред очи те й -
от но во. И на за т во ре ни те й кле па чи бя ха... Сто я ха - ка то ог ньо ве
в сне ж но по ле... и не я ос та вя ха - да се за па ли.

Оти ва ха си ча со ве те. По с ле д ни те ча со ве на го ди на та. Не мо- 
же ше да се на ме ри. Не мо же ше... Не зна е ше ка к во да тър си. Све- 
тът се раз па да ше - за кой ли път. И са мо пи с мо то бе ше ис тин с ко
- скри то ме ж ду уче б ни ци те в чан та та.

Звъ нът на смях и кри с тал връ х ле ти вър ху нея ка то по рой, бли- 
к нал от от во ре на та вра та на ста я та й.

- Ели, ос та ват ня кол ко ми ну ти до по лу нощ, сти га си пи са ла,
ела при нас!- ли це то на Ана све те ше и гла сът й, звън на кри с тал,
по ме те вси ч ко.

Ели сло жи ус ми в ка на ли це то си и ста на. Не до пи са ни те ли с ти
про те г на ха не ви ди ми те си ръ це след нея.

Шам пан с ко то гръм на и Но ва та го ди на до й де.
Не се на ме ри. Не мо же ше. Не зна е ше ка к во да тър си - за кой

ли път.
За кой ли път - тъм ни на та изя ж да ше кре х ко то жъл то на лам- 

пи те. За кой ли път - ти ши на та из с му к ва ше ду ши те им. И раз- 
съм ва не ня ма ше...



- Ня ма да пу б ли ку ват “Кръ с то път”... то ва пи ше в пи с мо то.-
гла сът на Ели ум ря ме ж ду сте ни те на ста я та.

- Са мо то ва ли? - гла сът на Ана бе по-мър тъв от пре д ме ти те в
ста я та.

- Не. Но то ва е най-ва ж но то... Пи шат, че оча к ват да им из п ра- 
тя друг ма те ри ал... за що то... сти лът ми бил до бър. И на есе то ми
не му ли п с ва ли ли те ра тур ни до с тойн с т ва... но те... Те не мо же ли
от три бу на та на тя х но то спи са ние да про по вя д ват пе си ми зъм...

Сте на та сто е ше, не про би ва е ма, на ед на кра ч ка от нея. Се га,
ко га то бе ше из ре к ла на глас ду ми те, ко и то из пе пе ли ха ду ша та й
и ви дя пе пел та й, раз пи ля на край нея, Ели раз б ра, че пак ще на- 
п ра ви кра ч ка та, кра ч ка та до сте на та. Раз б ра, че ви на ги ще я
пра ви, до ка то ня кой я раз бие... или пре с ко чи. То га ва ви дя, как
пе пел та се пре вър на в гняв. И въз к ръ с на.

 
...
Го ра та бе на те жа ла от сняг. Мо кър сняг - па да ше на пре с пи от

дър ве та та. До мът на 13-тия етаж бде ше над нея - над на с т ръ х на- 
ли те вра б че та, го не щи се ме ж ду кло ни те й, и над ку че та та, ти- 
ча щи по к рай ство ло ве те й.

Ели гле да ше го ра та - от 13-тия етаж. Чи с та и бя ла, ка то ли с та,
кой то сто е ше пред нея. И ка то съ з на ни е то й.

“АЛ ХИ МИ ЦИ ХХ”
Дей с т ва щи ли ца:…”
Вър хът на мо ли ва от но во уви с на в ни що то. Не зна е ше как се

пи ше дра ма, а ис ка ше... тря б ва ше... да на пи ше. Тря б ва ше? От
ку х ня та, сви ла се в най-да ле ч ния ъгъл на апар та мен та, до нея
сти га ха гла со ве те на Ана и Ди ми тър, и на чи чо й. Го во ре ха. За
кой ли път - за не й но то бъ де ще. Бъ де ще то, ко е то й ста ва ше все
по-чу ж до, все по-не ну ж но, все по-без раз ли ч но.

Гла сът на Ана, на г не тен от за ра ж да ща се ис те рия уда ви дру- 
ги те два гла са.

- Вре ме то про фу ча ка то миг. Ут ре ще за вър ши учи ли ще и по- 
с ле ка к во? Тя не знае ка к во ис ка да пра ви със се бе си...

- Ан на, щом е та ка, то га ва как ти ще зна еш ка к во тря б ва да
пра виш с нея? - фле г ма ти ч но спо ко ен, гла сът на Сто ян взри ви



ра в но ве си е то в ку х ня та.- За що ти да ре ша ваш вме с то нея?
- За що то съм май ка. И не ис кам след ед на го ди на да ра бо ти на

кон ве йер и да про пи лее жи во та си...
Чер ни ят връх на мо ли ва ху к на по бя ла та по вър х ност на ли с та.
”Ав тор - тър си ис ти на та; вли за с ди а лог в пу б ли ка та - пря ко и

чрез мо но ло зи... про ти во ре чив об раз; връ з ка ме ж ду ге ро и те и пу б ли ка- 
та - мо же и без не го

Ал хи ми ци на ХХ век - син те зи рат ис ти на та; от ка за ли са се да я
тър сят сред хо ра та, но за тях жи во тът без ис ти на е пуст... Два ма
са - млад и стар...”

Гла со ве те от ку х ня та пак про би ха тън ки те сте ни на до ма, на д- 
ви с нал над го ра та.

- Ана ка к то ви на ги дра ма ти зи ра не ща та. Ви на ги съм бил спо- 
ко ен в то ва от но ше ние, за що то знам, че Ели ще се спра ви с все- 
ки кан ди дат-сту ден т с ки из пит по ма те ма ти ка. Ал тер на ти ва та
не е в уни вер си те та, или в про из во д с т во то. Въ п ро сът е, сту ден т- 
ка по ка к во... Раз би ра се, от про ва ли ни кой не е за с т ра хо ван, на
из пит вси ч ко се слу ч ва... Ед на про ва ле на го ди на не е края на
све та. - сго вор чи во спо ко ен, гла сът на Ди ми тър от но во взри ви
кре х ко то ра в но ве сие в ку х ня та.

- Ле с но ти е да го во риш та ка, за що то си за гу бил десет... Но ви- 
на ги си зна ел, че при чи на та не е в теб, а в об с то я тел с т ва та... Но
за нея ня ма да бъ де та ка, за що то при чи на та ще е в нея...

Чер ни ят връх на мо ли ва от но во ху к на по бя ла та по вър х ност
на ли с та.

Ръ ка та на Ели ед ва го до гон ва ше.
”Ал хи ми ци от сре д но ве ко ви е то - пра вят па ра лел ме ж ду син те за на

зла то то и син те за на ис ти на та. Зла то то е съ ще с т ву ва ло в при ро да- 
та; ис ка ли са да го син те зи рат. След не у с пе ха на мно го по ко ле ния са
раз б ра ли, че тря б ва да го тър сят в при ро да та. С ис ти на та е съ що то
- тря б ва да се тър си в хо ра та.”

Мо ли вът пак уви с на в ни що то, а ни що то за по ч на да се пъл ни
с ду ми…

- Та ка… до б ро то в си ту а ци я та е, че не ща та се оп ро с тя ват. Хи- 
ми я та и био ло ги я та са от па д на ли ми на ла та го ди на. От ри су ва- 



не то се е от ка за ла се га, зна чи и от ар хи те к ту ра та. Ос та ват ли те- 
ра ту ра та и ма те ма ти ка та - ка то ава ри ен из ход. Вси ч ко е яс но.

- Ло шо то е, че ако кан ди да т с т ва бъл гар с ка фи ло ло гия, не мо- 
же да кан ди да т с т ва и ма те ма ти ка...

- Връ ща ме се там, от къ де то за по ч на х ме - не ка опи та те а т ро з- 
на ние...

- Ми с лиш ли, че ще има до с та тъ ч но вре ме, за да се по д го т ви?
- Ан на, тя про с то тря б ва да про че те 50 дра ми...
Гла со ве те пак се вър на ха в ни що то, от къ де то бя ха до ш ли. Мо- 

ли вът ед ва до гон ва ше ду ми те, раз ди ра ше ли с та и ос та вя ше чер- 
на та си сле да по по вър х но ст та му.

“Хо ра от пла не та-бли з нак на Зе мя та - пре д с та ви те ли на свръх ци- 
ви ли за ция. Те х ни че с ки ят про г рес ги е на п ра вил по лу ро бо ти, са мо
вън ш но при ли чат на хо ра. В тях са из че з на ли вси ч ки чу в с т ва, вси ч ки
въ п ро си, вси ч ки съм не ния. От в ли чат мла дия ал хи мик ХХ, за да ги
на у чи от но во да тър сят...”

Ла бо ра то ри я та, в ко я то се син те зи ра ше ис ти на та по ме те го ра- 
та. Пти чи те гне з да се пре вър на ха в бъл бу ка щи кол би, кло ни те -
в хла дил ни ци, ма ра ня та - в дим. Кло ко че ше ис ти на та - ня къ де
над го ра та, ня къ де се из г ра ж да ше, раз г ра ж да ше... про па да ше. И
пак въз к ръ с ва ше, не у ло ве на. Ня къ де там, на две пе ди над кло- 
ни те на го ра та, на две пе ди над све та. И ху к ва ше по д п ла ше на -
да леч. Раз г ра ж да ше се, из ра ж да ше се... Кло ко че ха пти чи те гне з- 
да, пре вър на ти в кол би, и ня къ де в дъ но то им се ра ж да ше пак.

- Ан на, от пу с ни се. Ако по г ле д неш не ща та ре ал но, ще ви диш,
че ня ма мя с то за стра хо ве. Ели мо же да пи ше, а то ва, че ня кой не
ха ре с ва то на на есе та та й, не про ме ня то зи факт...

- Не зная... кол ко то по ве че вре ме ми на ва, тол ко ва по-яс но ви ж- 
дам, че пи са не то при нея не е не що слу чай но. И въ п ре ки то ва
не зная да ли то тря б ва да бъ де не й на про фе сия.

- То га ва за ка к во го во рим?
- Ако ве че ни ко га ни що не й от пе ча тат...
- На ли за то ва ста ва ду ма - вме с то да я кри ти ку ват, тя да кри- 

ти ку ва. Про фе си о нал но. И да пи ше есе та та си - кой знае ка к во
мо же да се слу чи ня кой ден...



Вра та та на ку х ня та от х в ръ к на, ед ва се за дър жа на пан ти те си.
Ели ги връ х ле тя ка то при ро д на сти хия - слън це и вя тър бе ше
ли це то й.

- Слу шай те, по не же ще ста вам те а т ра лен кри тик, ре ших, че
тря б ва да на пи ша по не ед на дра ма. Про с то, за да знам как се
пра ви...

- Хъ-хъ-хъ - в зе ле ни те очи на Сто ян се по д го ни ха зла т ни све т- 
лин ки - До б ра идея, до б ра... ако по не един те а т ро вед я осъ ще с т- 
ви, по-ле с но би ни ста на ло на нас, пи ше щи те...

- Ще се ка з ва Ал хи ми ци ХХ... Те са два ма - млад и стар. В на ча- 
ло то на пи е са та са бли зо до от ча я ни е то, за що то не мо гат да син- 
те зи рат ис ти на та... а се опи т ват да я син те зи рат, за що то не са
мо г ли да я на ме рят, а без ис ти на не мо гат... В на ча ло то сце на та
пре д с та в ля ва ед на ла бо ра то рия - съ в ре мен на, съ в сем ис тин с ка и
про за и ч на - бе ли пло то ве, ка ми ни, кол би, хла дил ни ци, ре а к ти- 
ви - вси ч ко. И те два ма та, с бе ли пре с тил ки, не се раз би ра ка к во
то ч но пра вят... зри те лят си ми с ли, че син те зи рат не що ма те ри- 
ал но. До ка то кол ба та с ис ти на та гръм ва. И на сце на та, след ка то
ди мът се раз сее, ве че има още две дей с т ва щи ли ца. Два ске ле та,
а всъ щ ност, ал хи ми ци от сре д но ве ко ви е то. Те то ку-що са из го- 
ре ли на кла ди те си...

- Ели, не ни раз ка з вай пи е са та си, на пи ши я.
Ели се се п на. Ли це то й уга с на, вя тъ рът ути х на.
- Не ви ли ха ре с ва? Не е ли до б ра иде я та ми? Всъ щ ност, на к- 

рая ще се раз бе ре, че ис ти на та тря б ва да се тър си, а не да се син- 
те зи ра. И до ри, ко га то до й дат хо ра та от дру га та пла не та, ще
ста не яс но, че не ис ти на та е най-ва ж но то, а тър се не то... за що то,
кой то не тър си, не е чо век и...

Сто ян се ус ми х ва ше - уж на се бе си, а всъ щ ност на нея. Из ча ка
я да си по е ме дъх и се опи та да до вър ши ми съл та си.

- Ели, иде и те ти са до б ри, до ри за по ве че пи е си. Но на пи ши
ги, то га ва ще го во рим. Ни кой не че те идеи.

…
Сне гът се из си п ва ше от не бе то - на пре с пи. И за си п ва ше го ра- 

та, над ко я то бде ше до мът на 13-тия етаж. Сне гът за си п ва ше и



бе ли те й ли с ти, раз х вър ля ни край нея. Мо ли вът ги из пи с ва ше -
след не го те пак бя ха бе ли... Сне гът ли ги из ми ва ше?

Ла бо ра то ри я та се взри ви и в пла мъ ци те на ек с п ло зи я та Ста- 
ри ят ум ря, не мо жей ки да про дъл жи би т ка та за ис ти на та. Ла бо- 
ра то ри я та се взри ви и пла мъ ци те на ек с п ло зи я та раз къ са ха вре- 
ме-про с т ран с т во то. От дри па ва та ду п ка на х лу ха хо ра от па ра- 
лел ни све то ве. Про тя га ха ръ це ка то из съ х на ли кло ни на дър ве та
и мо ле ха за глъ т ка ис ти на, ко я то да ги очо ве чи...

Ели ис ка ше да ги про го ни, или да ги уло ви. Не мо же ше. Ви ся- 
щи ме ж ду два та свя та ос та ва ха - не се раз па да ха. Из га ря ха и бя- 
га ха... За т ва ря ше очи те си - да се спа си от тях. За ле п на ли за сле- 
п на ли те й кле па чи бя ха. Не си оти ва ха, но и вър ху ли с ти те й не
ос та ва ха.

Не мо же ше да ги на ка ра да го во рят. И ли с ти те с из пи са ни те
ду ми, ос та ва ха за т ру па ни със сняг...

Ва кан ци я та, връ х ле тя ла ка то ха ла, си оти де за миг. Го ра та се
отър си от бя ла та си пря с па. На с т ръ х на ли, вра б че та та ху к на ха
да го нят кло ни те, а ку че та та се из гу би ха сред хра с ти те. Слън це- 
то, на щър бе но, на д ни ча ше зад пла ни на та и лъ же ше, че то п ли.
Ели ло ве ше лъ чи те му и се мъ че ше да за вър же де ня.

- Ка к во ста на с пи е са та, пи шеш ли? - жъл ти те све т лин ки тан- 
цу ва ха в зе ле ни те очи на Сто ян.

- Пър во то дей с т вие... - ка за Ели, а очи те й гле да ха Слън це то.
- Ако ис каш, мо жем да по го во рим за не го.
- Ня ма да има вто ро. Не мо га да пи ша пи е си... по не не се га...

Ка к во да пра вя с есе та та? Да им пра тя ли дру го? - очи те й, по- 
гъл на ли ця ла та све т ли на на слън це то, я из х вър ли ха в ид ва щия
здрач.

- Пра ти им. Пра ти им ед но, пра ти им пет, пра ти им де сет. Не
им по з во ля вай да те за б ра вят.

- Те ня ма да са по-оп ти ми с ти ч ни...
- Ни що. По-пе си ми с ти ч ни им из п ра щай. Не ка обър кат кри те- 

ри и те си, не ка им ом ръ з не - да ги връ щат...
- Има ли сми съл?
Зе ле ни те очи на Сто ян бя ха уга с на ли. По г ле дът му ми на ва ше

през тях ка то през мор с ки дъл би ни.



…
Ва кан ци я та, връ х ле тя ла ка то ха ла, си оти де за миг. И ос та ви

още ед но на ча ло. И още един край. Още ед на въз можност бе
впле те на и из гу бе на в чер на та сте на на бъ де ще то.

”Вре ме то ми на ва - ден след ден. Си во. Те ж ко. Вре ме то ми на ва.
Ни що не се слу ч ва, ос вен - при б ли жа ва не то на про мя на та. Ка к- 
ва ще бъ да то га ва?

Вя тър блъ с на чер но то стъ к ло на про зо ре ца. Зи мен дъжд. Ти хо
чу ка по по к ри ва, по пръ ст та, по ого ле ни те кло ни. Зи мен дъжд -
ут ре ще за м ръ з не по го лия ас фалт...”

 
 



ДВА ДЕ СЕТ И ЧЕ Т ВЪР ТА ГЛА ВА

Ла ви на та па да ше - дъл го и кра си во. Бе ше пу х ка ва и не ж на...
Об гър на ги - ка к то об лак об г ръ ща са мо лет... За т ру па ги. За т ру- 
па я. И ми гът се пре вър на в без к рай ност.

Вя тъ рът блъ с на стъ к ло то на про зо ре ца... Про ле тен сняг. Чист,
про з ра чен, той уми ра ше, до ко с нал то п ла та зе мя. И се пре в ръ- 
ща ше в съл зи.

Са ма бе ше. За кой ли път за по ч ва ше от но во. От но во усе ти лу- 
ди я бяг на вре ме то. Стра хът я ско ва -”от тъй бър зо ид ва що то ут- 
ре”... Пи с мо то на Ана... пър во то пи с мо, ко е то раз к ла ти без ме те- 
ж но то й съ ще с т ву ва не и я за х вър ли в ада на ужа са от бъ де ще то...
Ко е то, ка то по ли ра на чер на сте на сто е ше на ед на длан от очи те
й. Но не мо же ше да по г ле д не през не го.

Сви та на то п ка в ста рия фо тьойл, то ч но ка то Ана, Ели ча ка ше
по с ле д ни я дне вен лъч да уга с не. Не ис ка ше да се на пъ ха от но во
в рам ка та, в ко я то тря б ва ше да бъ де. Не ис ка ше да ста не от ме- 
кия фо тьойл, об лян от уми ра щия ден и да се д не на твър дия
стол пред бю ро то си, вър ху кой то ча ка ше ку път с уче б ни ци за
ут ре... и, ня къ де скри то ме ж ду тях, по ре д но то пи с мо, ко е то я из- 
п ра ща ше в на ча ло то.

Де нят ба в но уми ра ше. Кре х ки ят сняг по си ня. Ели раз чи с ти
бю ро то си - от вси ч ки пи с ма и уче б ни ци. И от 50-те дра ми, ко и- 
то по ве че ня ма ше да й тря б ват. Раз чи с ти бю ро то си... Зла т но-ка- 
фяв, пло тът му се опи т ва ше да я при ла с кае с то п ли на та си.

Вя тъ рът блъ с на в стъ к ло то ця ла пре с па сне жин ки... Ба в но и
кра си во, ла ви на та па да ше.

 
ЛА ВИ НА

Фил мът за по ч ва с ле тящ трам вай, ид ващ от сне ж но по ле. С тра- 
ка щи ко ле ла и рел си, със за бър за ни хо ра, с един раз вен чан Дя до Мраз. И
с ед но чу в с т во за об ре че ност, ид ва що от за г ла ви е то и бър за щи те към



пла ни на та ге рои, ос та ви ли с ле ка ръ ка все ки д не в но то, си во то, дел ни- 
ч но то, за да до ко с нат зо вя щи те сне ж ни вър хо ве.

Всъ щ ност, съ щин с ки ят филм за по ч ва, ко га то те се от къ с ват от
све та и ос та ват са ми в сне ж на та пу с тош, за що то “Ла ви на” е един
филм за из к лю чи тел но то; за то ва, ко е то не се слу ч ва все ки ден и на
все ки.”Вгле дай те се до б ре в ли ца та на те зи мом че та, за що то то ва е
по с ле д ният ден от жи во та им...” Те зи ду ми, из ре че ни от един по ч ти
не ре а лен глас зад кадър, пре в ръ щат об ре че но ст та в не из бе ж ност. Но
ако то ва е на с т ро е ни е то в за ла та, то на ек ра на е дру го - ал пи ни с ти- 
те ос т ро ум ни чат, не до вол с т ват от не чие за къ с не ние. Все ки д не в но то
е в тях. На фо на на то зи кон т раст ид ва не то на Да ра в гру па та и ре- 
ше ни е то на фо то г ра фа да за ме с ти от съ с т ва щия во дач още по ве че из- 
пъ к ват с тра ги з ма си. Глъ т ка въз дух - и за ге ро и те и за зри те ли те е
сре ща та с не м с ки те ту ри с ти.

От тук до кул ми на ци я та фил мът обе д ня ва на дей с т вие, но ед ва
се га се раз г ръ ща фи ло со ф с ка та ми съл на ав то ри те. Се га се пра ви дъл- 
бок пси хо а на лиз на ге ро и те. Се га, ко га то гру па та се дви жи в кръг, без
по со ка, сред ос ле пя ващ сне жен ви хър, сред не по з на ти ска ли и ле до ве.
Се га, ко га то все ки е из п ра вен сам сре щу при ро да та, да леч от то п ла- 
та па з ва на ци ви ли за ци я та, там, къ де то чо век мо же да ви ди ка къв е.
В ме ч та та на ал пи ни с ти те да сти г нат Па мир има не що сим во ли ч- 
но, не що ка то стре ме жа към по лет...”

Ели сло жи три те то ч ки и дъл го гле да не до из пи са на та стра ни ца.
Бя ла, ка то сне ж на пу с ти ня. Ла ви на та па да ше ба в но и ба в но я за т ру- 
п ва ше...”Все ки си има ла ви на, ко я то го де б не... ко я то той про ко па ва
със со б с т ве ни те си стъ п ки...” Об ре че ност, съ д ба, фа та ли зъм... или...

Мо ли вът от но во ху к на по бя ло то по ле на ли с та, а вя тъ рът хвър ля- 
ше бе ли пре с пи в про зо ре ца.

”...или ед на фи ло со фия на раз ли ч ни те, на те зи, ко и то ри с ку ват, за
да се чу в с т ват хо ра. Те зи ду ми не ни кре щят -”ри с ку вай, ри с ку вай,
за що то и бла го ра зум ни те по д ко па ват сво и те ла ви ни...”

И все пак - об ре че ност и фа та ли зъм има -”вър виш със за с к ре же ни
кле па чи към ме ч та ния връх, а в гър ди те ти ле де на бу ца ту п ти.”

До тра ги ч на та раз в ръ з ка ге ро и те ос та ват по ч ти не по з на ти. Зри- 
те лят усе ща са мо не пре о до ли ми ят им стре меж към не о би к но ве но то,
ко е то по с то ян но го връ ща към пър во на чал но то пре д чу в с т вие, че ще се



слу чи не що, не що стра ш но, но и не що, ко е то мо же да бъ де пре вър на то
в спо мен, за що то - стра ш но е да се ум ре без спо мен.

Ре ше ни е то да тръ г нат на го ре е взе то.”
То ч ка та сто е ше вър ху ли с та - ка то край. Лам па та све те ше, про- 

ря з ва ше тъм но то в ста я та, тъм но то вън. И въ т ре, в ду ша та й. Сгу- 
ше на в ко нус от жъл ти лъ чи, Ели се взи ра ше в нея и тър се ше спо ме ни.
Ня ма ше. Са мо бъ де ще то сто е ше пред нея - на ед на длан от очи те й.
Чер но и гла д ко, ка то по вър х но ст та на пла нин с ко езе ро.

”Ла ви на та па да дъл го и кра си во. За с ти га ал пи ни с ти те и в те х ни- 
те уга с ва щи очи ви ж да ме жи во та им, сблъ с к ва ме се с про б ле ми те им.
Оби к но ве ни чо ве ш ки про б ле ми - лю бов, за по ч ва ща зре лост под ро ди- 
тел с ка опе ка, не раз б ран та лант... Се га ви ж да ме ге ро и те в дру га све т- 
ли на - ви ж да ме ги ка то оби к но ве ни хо ра, ка то тия, ко и то все ки ден
сре ща ме по ули ци те... мо же би за що то не о би к но ве но то е във все ки от
нас. Зри те лят по ч ти за б ра вя ла ви на та и то ва, че се га те са ве че ле- 
де ни тру по ве.

Стра ш ни са стър ча щи те в сне га бо си кра ка на един от тях, кър вя- 
ща та му гла ва и ра бо те що то до нея ра дио.

И все пак, не вси ч ко е свър ши ло. Из пъл зя ват из под сне га - един след
друг. Окър ва ве ни, с из по чу пе ни ръ це и пре м ръ з на ли кра ка, те се тър- 
сят, разра вят сне га и ва дят от не го... жи ви и мър т ви. По с ле ид ват
спа си тел ни те вер то ле ти. Ид ва во да чът им. Еди на де сет тру па и два- 
ма са ка ти.

Пе ти ма та оце ле ли гле дат фил мо ва та лен та, на ко я то е за с нет по- 
с ле д ният ден от жи во та им, за що то... ули ци те са съ щи те, и хо ра та
по тях са съ щи те, са мо еди на де сет ду ши ги ня ма, ня ма го и стре ме- 
жът - към по лет. Встра ни от тях се ди во да чът им, Де ян. В стра ни
от гла в на та сю же т на ли ния, в стра ни от ос но в ни те ав то ро ви вну- 
ше ния, за се г нат, но не до и зя с нен ос та ва про б ле мът за от го вор но ст- 
та...

Ка к во ми с ля за фил ма, да ли ми е ха ре сал, или не - тру д но бих мо г ла
да ка жа.”Ла ви на” е не о би ча ен филм за не о би чай но то. Чу де с но е по ка- 
за на кра со та та на су ро ва та не о пи то ме на при ро да. Пре к ра сен е ка дъ- 
рът с хи жа та и ут рин но то не бе. Ин те ре с но за с не то е па да не то на
ла ви на та, ко я то в бли зък план при ли ча на об лак. Ге ро и те на фил ма са
хо ра с раз ли ч ни съ д би и раз ли ч ни ха ра к те ри, уме ло за щи те ни от ак- 



тьо ри те. Не мал ко бя ха по с та ве ни те про б ле ми. Мо же би сю же тът
бе ше пре ка ле но оп ро с тен и до ня къ де ли шен от дей с т вие, но то ва бе
ком пен си ра но с уме ло из по л з ва на та ре т ро с пе к ция.

„Ла ви на” е мал ко стра нен филм, кой то въз дей с т ва не тол ко ва на
ра зу ма, кол ко то на пси хи ка та, на усе ща ни я та, на по д съ з на ни е то. Той
е филм, кой то не го во ри,а вну ша ва.”

...
Про ги з на ла от мо кър сняг, Ана пре о до ля ва ше раз с то я ни е то,

ко е то я от де ля ше от до ма й. Умо ре на, кра ч ка след кра ч ка, тя
пре на ся ше тя ло то си към мал ко то къ с че уют, къ де то ня кой я ча- 
ка ше. Ба в но, кра ч ка след кра ч ка се от да ле ча ва ше от де ня, без- 
ми ло с т ни ят ден, кой то я изя ж да ше... Ка к во ос та на от нея?

Сне гът, раз ка ш кан, по ле п ва ше по ли це то й, по ко си те й, по
дре хи те й... Про го ни то п ли на та и в ос во бо де но то про с т ран с т во
на х лу ужа сът. Ужа сът от без ми ло с т но от ли та що то днес, от без- 
въз в ра т но из гу бе но то вче ра, от без с ми с ле но на с тъ п ва що то ут ре.
Вър ве ше - кра ч ка след кра ч ка - по хлъ з га ва та ули ца, вси ч ко се
лю ле е ше в ду ша та й - ако й бе ос та на ла ду ша. Вър ве ше - и пре д- 
с та ва та за жъл тия пра во ъ гъл ник на про зо ре ца, за ле п нал за чер- 
на та фа са да на къ ща та, ка ра ше кра ка та й да се дви жат, кра ч ка
след кра ч ка - на та тък.

Фа са да та на къ ща та бе сля па.
Обу в ки те на Ели, за х вър ле ни в ан т ре то съ х не ха от про ле т ния

сняг.
- Ма мо, ти ли си?
Ана се се п на, ма кар да зна е ше, че де те то е тук.
- Ка к во пра виш в тъм но то, ще се уда риш ня къ де...
Вра та та из с кър ца и си лу е тът на Ели вле зе в ан т ре то.
- Още не съм вля з ла. А ти ка к во пра виш в тъм но то?
- Ми с ля...
Ана се съ бу - обу в ки те й кро т ко се сгу ши ха до те зи на Ели и

за по ч на ха да се оце ж дат от мо к рия сняг. Пал то то, най-по с ле ос- 
во бо ди ло се от тя ло то й, умо ре но уви с на на за ка чал ка та. Две те
вля зо ха в тъм ния хол. Ана се сви във фо тьой ла си, Ели ка ц на на
пе ч ка та. Мъл ча ха. И се опи т ва ха да из ля зат от се бе си, да оти дат



“от въд”... там, къ де то би ха мо г ли да се до ко с нат и да се раз бе- 
рат. Тъм ни на та изя ж да ше гра ни ца та ме ж ду тук и там.

И гра ни ци ня ма ше...
- За що не си ща с т ли ва ма мо?
- А има ли ща с тие? Ти пи шеш за ис ти на та... тър сиш я... Ми с- 

ли ла ли си за ща с ти е то?
- Ни ко га не ми е ос та ва ло вре ме за то ва... мо же би за що то ни- 

ко га не ми е ос та ва ло вре ме да бъ да ща с т ли ва... А ти - ми с ли ла
ли си за ща с ти е то?

- По ня ко га... по ня ко га ми с ля, че ща с ти е то е сбъ д на та ме ч ти,
осъ ще с т вен по рив към не що. Но всъ щ ност, тол ко ва мал ко са не- 
ща та, за ко и то си стру ва да ме ч та еш.

- И ня ма ща с тие? Зна еш ли, си гур но мно го стран ни са би ли
оне зи хо ра, ко и то пре ди 200 го ди ни са про въз г ла си ли не за ви си- 
мо ст та на Аме ри ка, щом на ред със сво бо да та и ра вен с т во то, ка- 
то ос но в но чо ве ш ко пра во са по с та ви ли и пра во то на стре меж
към ща с тие... Как ми с лиш, ма мо, ние има ме ли пра во на стре- 
меж към ща с тие?

...
Раз то пе ни ят сняг се пре вър на в кал - ка то гей зер из б ли к ва ше

из под счу пе ни те тро то ар ни пло ч ки. С ши ро ка кра ч ка Ди ми тър
вър ве ше към къ щи и се мъ че ше да ги пре с ка ча. Оти ва ше си се д- 
ми ца та и на с ло е на та умо ра пул си ра ше в кра ка та му. Умо ра, или
пър во то до ко с ва не на ста ро ст та? Все по-да леч дър же ше стра ни- 
ци те от очи те си и все по-че с то па ре ха кле па чи те му, ко га то ги
ос та вя ше про че те ни. Все по-тру д но чу ва ше от го во ри те на уче- 
ни ци те, се дя щи в дъ но то на ста я та. И гу бе ше кон та к та си с тях.
Про с т ран с т во то се из п ра з ва ше и ме ж ду кън тя щи те му сте ни чу- 
ва ше са мо гла са си. И млъ к ва ше. За да на ме ри друг път до тях.

Раз то пе ни ят сняг кло ко че ше край тро то а ри те, пре вър нал се в
сту де ни ва ди. Ди ми тър спря на кръ с то пъ тя, ог ле да се за брод, и
ка то не на ме ри, пре с ко чи кал ния по ток. С ши ро ка кра ч ка про- 
дъл жи към къ щи - бър за ше - да ви ди све т ло то пе т но на тъм на та
фа са да.

До мът бе ше ос ле пял.



От к лю чи мър т ва та вра та, ко я то ожи вя, ко га то се спъ на в обу в- 
ки те на Ана и на Ели.

- Не све т вай и ела!
- Дим ка, го во рим си за ща с ти е то... Ка к во ще ка жеш?
- Ами-и-и... в мо мен та си го пре д с та вям ка то го ля ма то п ла ве- 

че ря...
- Не-е-е. Се ри о з но!
- Се ри о з но май не мо га да от го во ря...
- То га ва ми с ли. Ана ка з ва, че ща с ти е то е осъ ще с т ве на ме ч та, а

аз ка з вам, че ща с ти е то е вся ко но во на ча ло...
Ди ми тър си про п ра ви път в тъм но то и в ти ши на та до ди ва на.

Ба в но се от пу с на в ця ла та си дъл жи на. Усе ти сто на на му с ку ли- 
те си и то п ли те пул са ции на кръ в та. Гла ва та му по тъ на в не що, в
ко е то из ля бол ка та си. Очи те му, ос та ви ли по г ле да си да бро ди в
чер но то, из х вър ли ха бо д ли ч ки те, ко и то го бо дя ха. И на с тъ пи
по кой.

- Ща с ти е то е да по с ти г неш на в ре ме то ва, ко е то ти е ну ж но.
- Или да се отър веш на в ре ме от не ну ж но то? - гла сът на Ели

звън на от не при ви чен оп ти ми зъм.
- Слу чи ли се не що? - по пи та ха ед но в ре мен но Ана и Ди ми тър

с до б ре скри то ло шо пре д чу в с т вие.
- Да. По лу чих пи с мо от Сто ян - та зи уче б на го ди на ня ма да

има при ем по спе ци ал но ст та “те а т ро з на ние”.
Ако мо же ше чер но то в ста я та да бъ де по-чер но - то ста на. Се га

ве че Ана не се стра ху ва ше от бъ де ще то - ми на ло то я връ х ле тя.
Оно ва ми на ло, ко е то се на дя ва ше, че е за х вър ли ла на зад след се- 
бе си. И без сън ни те но щи пак въз к ръ с на ха, ония но щи, в ко и то
за пи с ва ше вър ху хар тия бъл ну ва ни те сти хо ве на Ели... ония но- 
щи, в ко и то, с го ря щи очи про га ря ше тъм ни на та и тър се ше -
сми съл в на пи са но то... или без с ми с лие. И стра хът от без с ми с ли- 
е то я хвър ля ше в Ада.

Се га ве че Ди ми тър се уп ла ши от бъ де ще то. Се га ве че, вре ме
ня ма ше. И из ход ве че май не бе ше ос та нал - ос вен по с ле д ни ят
из ход, ма те ма ти ка та... Но той не бе ше най-до б ри ят.

- Ни що ли ня ма да ка же те? Та то ва е тол ко ва ху ба во. Ни ко га
не съм ис ка ла да ста вам те а т ро вед , Сто ян го из ми с ли. Пък и не



бих мо г ла да ста на... как мо жеш да кри ти ку ваш то ва, ко е то не
мо жеш да пра виш? Аз не мо жах да на пи ша она зи пи е са...

- О, Ели... кри ти ци те не пи шат пи е си... За то ва ли бе ше тол ко- 
ва мра ч на през те зи ме се ци? - гла сът на Ана ви б ри ра ше, ме ж ду
ус по ко е ни е то и стра ха.

- Сти га за то ва. Щом ня ма при ем е без зна че ние. От ут ре за по- 
ч ва ме да ре ша ва ме за да чи.

- Да, но ще има при ем по ки но з на ние. Днес гле дах един
филм. Ис ка те ли да ви про че та ре цен зи я та, ко я то на пи сах?

И без да до ча ка от го во ра им, Ели се смъ к на от пе ч ка та, ху к на
към ста я та си и ги ос ле пи - с вси ч ки те лам пи на къ ща та.

...
Дни те пре пу с ка ха лу ди - от вър за ни от про лет та. И Ели от вър- 

за на пре пу с ка ше - към бъ де ще то, ко е то ми с ле ше за свое. Ден
след ден жи ве е ше - на пре де ла на из дър ж ли во ст та. Ден след ден
- ста ва ше в шест, на тъ п к ва ше за ку с ка та в сто ма ха си и с вко ча не- 
ни су хо жи лия бър за ше към учи ли ще. Бър за ше - да му ос та ви за- 
дъл жи тел ни те ча со ве, а по с ле… По с ле в би б ли о те ка та. Ста ри те
май с то ри на ки но то слиза ха от ра ф то ве те й и дъл го раз го ва ря- 
ха. По с ле ги на тъ п к ва ше в стра ни ци те на те т ра д ка та си и пак
ти ча ше - оти ва ше на ки но. Ос во бо де на от све та, тя по тъ ва ше в
оня свят - най-ху ба вия, най при ка з ния. Он зи, кой то най-мно го
при ли ча ше на не й ния, онзи, кой то из г ра ж да ше в гла ва та си, за
да има къ де да се при ю тя ва. И ко га то след два ча са ма ги я та
свър ш ва ше, с ли це, от ру па но от мла ди кло ни и не раз ли с те ни
ли с та, тя се при би ра ше в къ щи. И пи ше ше. И вся ка ду ма и все- 
ки ред ка ра ха ду ша та й да ли ку ва. А ко га то сло же ше то ч ка та
след по с ле д на та бу к ва, за по ч ва ше да ре ша ва за да чи. И вся ко ре- 
ше но ура в не ние, и вся ка по с т ро е на фи гу ра - в три мер но то или
в е н- мер но то про с т ран с т во ка ра ха ду ша та й да ли ку ва. А ко га то
сло же ше по с ле д ния знак за ра вен с т во или не ра вен с т во - за с пи- 
ва ше вър ху бю ро то си. И бе ща с т ри ва - ка то но во на ча ло.

Вто ро то пи с мо на Сто ян до й де съ в сем не о ча к ва но - ня кол ко
дни пре ди ва кан ци я та. Сил на с но ва та си сво бо да, Ели раз къ са
пли ка със съ з на ни е то, че ни що не мо же да на ру ши но во то й ра- 
в но ве сие, за що то ми с ле ше, че е на ме ри ла се бе си. Пи с мо то бе ше



съ в сем кра т ко. И съ в дем ис тин с ко - та зи уче б на го ди на ня ма ше
да има при ем и за спе ци ал но ст та “ки но з на ние". Слън це то не
уга с на. И об ла ци те сто я ха по ме с та та си. И пти ци те про дъл жи ха
пе сен та си. А вя тъ рът ду ха ше, по не съл об ру ле ни те цве то ве на
по д ра ни ли те кай сии. Де нят на Ели оти ва ше към края си - с не- 
на ру ша ван ри тъм.

 
 
 
 

ПО ЛЕТ НАД КУ КУ ВИ ЧЕ ГНЕ З ДО
За лез. На пре ден план бла то. В да ле чи на та - син кав връх. При п лам- 

ват ог ньо ве. Не. Ав то мо бил ни фа ро ве. Ка ме ра та ги про с ле дя ва.
Без връ з ка с пър вия ка дър Уел с кър ни въ ве ж да в пси хи а т ри ч на кли- 

ни ка. Му зи ка. Ус ми х на та се с т ра уч ти во при кан ва бол ни те да взе- 
мат ле кар с т ва та си. Бле с тя ща от чи с то та и ми ло сър дие пси хи а т- 
ри ч на кли ни ка. Ка к ва е те ра пи я та? Осъ ще с т ве на та ме ч та на мно го
пси хи а т ри - на бол ни те да се гле да ка то на ли ч но с ти и про б ле ми те
им да се ле ку ват с вза им но до ве рие. Съ вър ше на кли ни ка, къ де то с но во- 
до ш ли ят се дър жат ка то със здрав.

Оби к но вен чо век, оби к но ве но ли це. Ед ри ят план ни сбли жа ва. Къ де е
гра ни ца та на нор мал но то и от къ де за по ч ва па то ло ги ч но то? Как да
оп ре де лим един чо век ка то “ду ше в но бо лен”, щом ня ма ме ду ши? Ми с- 
тър Ма к мъ ри (но ви ят луд) раз би ва илю зи я та за ща с т ли ва та кли ни- 
ка - тя е мър т ва, ре дът в нея - не из ме нен. Оча ро ва тел на та ус ми в ка
на мис Рей чъл га ран ти ра спо кой с т вие. Кон ф ли к тът ме ж ду бол ния и
се с т ра та е не из бе жен, той не е сле д с т вие на да ден об лог. То ва е кон ф- 
ликт ме ж ду обе з ли ча ва щи я ред и бун та, про ди к ту ван от бу д на та
ми съл и сво бо д ния дух на един чо век, ви ж дащ в хо ра та хо ра, во ю ващ за
сво бо да та на чо ве ш ка та во ля до ри там, къ де то тя е счу пе на, сма за на
или за б ра ве на. Ко га то Ма к мъ ри ид ва, за вар ва лу ди. Ко га то си оти ва,
ос та вя след се бе си ли ч но с ти. Кое е то ва, ко е то пра ви чо ве кът чо век?
Кое е то ва, ко е то пре в ръ ща чо ве ш ко то съ зер ца ние в си ла, ко я то, ус т- 
ре ме на към сво бо да та по ми та ре ше т ки те на за т во ра... Бун тът на
Во ж да е учу д ващ и вдъ х ва на де ж да на фо на на тра ги ч на та раз в ръ з ка



на кон ф ли к та Ма к мъ ри-Рей чъл. Фил мът до с ти га кул ми на ци я та си в
мо мен та, ко га то лу ди ят впи ва пръ с ти те си в ши я та на се с т ра та,
ко я то след ужа ся ва ща та смърт на Би ли по д кан ва към по ре д но то за- 
ня тие. Два ма та се гле дат на пре г на то, вко п че ни до смърт. Ка ме ра та
за е ма по с ле до ва тел но гле д на та то ч ка ту на еди ния, ту на дру гия. Из- 
к ри ве ни от ом ра за ли ца. На Рей чъл, са мо ми го ве пре ди то ва сма за ла с
без чо ве ч но ст та си връ ща щия се към нор ма лен жи вот Би ли. И на Ма- 
к мъ ри, ри с ку вал сво бо да та си, за да на ка ра бол ни те си при я те ли да
по и с кат сво бо да, да ги по д ти к не към ак ти вен жи вот, за да ги ос во бо ди
от на т ра п чи ви идеи, от стра ха, от апа ти я та... да ги на п ра ви ли ч но- 
с ти.

И ние си спом ня ме ри бо ло ва - си не ва та на мо ре то и не бе то, кла те- 
що то се бя ло ко ра б че, на ко е то все ки вър ши не що - без на д зор и без
при ну да, къ де то все ки се чу в с т ва пъл но це нен чо век. Са мо тук лю ле е- 
ща та се ка ме ра, по д сил ва ща чу в с т во то на не с та бил ност у из гу би ли- 
те уп ра в ле ни е то на ко ра ба хо ра се на т ра п ва на зри те ля ка то из раз но
сре д с т во, по ка з ва що гле д на та то ч ка на ге ро и те, или сим во ли зи ра що
тя х на та пси хи че с ка не у с той чи вост.

Из к лю чи тел на е иг ра та на Лу и за Фле чър в об ра за на Рей чъл, ко я то
без на пре же ние съ з да ва об ра за на ге ро и ня, бу де ща въз му ще ние, ка ра ща
зри те ля да ис ка да я сма же... да ис ка да сма же ма ши на та, сми ла ща хо- 
ра. Не по-мал ко си лен е об ра зът на Ма к мъ ри (в ро ля та - Джак Ни къл- 
сън). Чо ве кът, дръ з нал да раз би ва с гла ва та си ска ла и ста нал жер т ва
на та зи дър зост. Той ос та ва не за б ра вим със сво я та ус ми в ка, с вди г на- 
ти те ве ж ди, и с очи те, вдъ х ва щи на де ж да. Не го ва та ги бел е ес те с т- 
ве на, ло ги ч на и не из бе ж на, за що то Ма к мъ ри е иде ал, а иде а лът е по-
до б ре да бъ де мър тъв, от кол ко то раз вен чан.

Фил мът по с та вя про б ле ми, свър за ни с жи во та на ед на кли ни ка за
ду ше в но бол ни, с не ре ше ни те въ п ро си на съ в ре мен на та пси хи а т рия, с
про б ле ми те на ед ни “не пъл но цен ни” хо ра, ко и то са изо ли ра ни, до ри
из к лю че ни от об ще с т во то. Но те зи хо ра са част от то ва об ще с т во,
те не би ва да бъ дат пре не б ре г ва ни, не би ва да се гле да на тях ка то на
без ра зум ни съ ще с т ва. Не би ва ве д нъж за ви на ги да им от не ма ме пра во- 
то на сво бо д на во ля. Не би ва - да ги ос та вя ме да кре щят не чу ти сред
мра мор ни те сте ни и ре ше т ки те на кли ни ки те. За що то не то зи е



на чи нът да бъ дат вър на ти към жи во та... А то ва е цел та до ри на же- 
на та-ма ши на Рей чъл.

Ако по г ле д нем на фил ма по-ши ро ко, ние ще ви дим там не са мо не- 
чу тия вик на лу ди те, но и не чу тия вик на ми ли о ни хо ра, ис ка щи сво- 
бо да на ли ч но ст та, сво бо да на ми съл та и пра во на сво бо ден глас.

То га ва ще се сблъ с ка ме не са мо с бе ли те мра мор ни сте ни и ре ше т- 
ки те на бол ни ци те, но и с бе ли те мра мор ни сте ни и ре ше т ки те, ко- 
и то, не ви ди ми, ни за о би ка лят.”

Ко га то сло жи то ч ка та след по с ле д на та бу к ва, но щ та от да в на
бе сложила кра я. На по ре д но то но во на ча ло.

Не ви ди ми те сте ни оп лъ т ня ва ха. На с тъ п ва ха от в ся къ де. Све тът
ста ва ше все по-ма лък. И за хо ра та все по-мал ко мя с то ос та ва ше.

 
 



ДВА ДЕ СЕТ И ПЕ ТА ГЛА ВА

Ва кан ци я та до й де за е д но с про лет та. Кай си и те из си па ха бе ли- 
те си цве то ве вър ху тре ви те и ас фал та. Пти ци те бър за ха да до ле- 
тят - да сви ят гне з до, да из мъ тят, да от г ле дат пти ци. И да от ле- 
тят. Но до есен та има ше още мно го вре ме, през ко е то тря б ва ше
да се слу чат още мно го не ща.

Ели и Ди ля на вър вя ха по пра ш ни те ули ци, вър ху гла ви те им,
от не раз ли с те ни те зе ле ни кло ни на дър ве та та па да ше цве тен
пра шец. Чан ти те им те жа ха от уче б ни ци, ко и то ско ро щя ха да
ста нат из ли ш ни.

- Се га... ве че зна еш ли ка к во ще пра виш? - гла сът на Ди ля на
зву че ше за г ри же но и тол ко ва то п ло, че Ели се стре с на. Не бе
оча к ва ла, че ня кой друг, ос вен Ана, се ин те ре су ва ка к во ще пра- 
ви със се бе си. Ни то бе оча к ва ла, че то зи въ п рос мо же да бъ де
ли шен от за п ла ха та на “тъй бър зо ид ва що то Ут ре”. Ис ка ше да
от го во ри, но не зна е ше как.

- А ти?
- Аз... ни ко га не съм има ла из бор, зна еш. Ма те ма ти ка,  в Пло -

в див или в Шу мен... Ня ма за ка к во дру го да ми с ля. Са мо ме е
страх от про вал - гър ло то й се сте г на, ко га то из ре че по с ле д на та
ду ма. Ата ви с ти чен ужас плъ п на по ве ни те и су хо жи ли я та й - не
пре ди з ви к ва ли зло то, из ри чай ки гла с но стра хо ве те си... или из- 
ри чай ки ги гла с но, ще го про го ни от се бе си...

Вър вя ха по пра ш ни те ули ци и цве тен пра шец се си пе ше вър- 
ху гла ви те им. Слън це то про ви ра ше лъ чи те си в ко си те им - чер- 
на и ке х ли ба ре на, ска ча ше - вър ху къ д ри ци те на Ели и се кри е- 
ше в руло то на Ди ля на. Гла ви те им се олю ля ва ха вър ху тън ки те
им шии, си ни те пре с тил ки тан цу ва ха око ло кра ка та им - бо си и
строй ни, още не о пър ле ни от слън це то и про ле т ния вя тър. Пти- 
ци те пи щя ха и слън це то те же ше от пе с ни те им.

- Ща с т ли ва си. Тол ко ва е ху ба во да ви ж даш бъ де ще то си. Да
зна еш ка к во ще се слу чи и да го ча каш. Да ча каш, и да вни ма- 
ваш са мо да не тръ г неш по път, чий то край не ви ж даш...- очи те



на Ели об хо ж да ха пу к на ти ни те на ас фал та и тър се ха бъ де ще то.
Си во то в гла ва та й се про пу к ва ше, Ди ля на вър ве ше по гла в на та
пу к на ти на, ле ко се при п лъ з ва ше през про с т ран с т во то вър ху
нея, ле ка ка то фея или гор с ки дух. Ле ко се при п лъ з ва ше, не, ле- 
те ше - над гла в на та пу к на ти на. Ря д ко спи ра ше над ня кое раз к- 
ло не ние и от но во про дъл жа ва ше - лека и ця ло с т на.

- Е, да - ху ба во е да зна еш бъ де ще то си, но ни кой не го знае -
здра во ми с ле що за я ви тя и про дъл жи да га зи ли ни и те на ас фал- 
та и да ле ти над ос но в на та пу к на ти на в си во то, ко е то Ели ви ж- 
да ше, ко га то ми с ле ше за нея.- Ще хо ди те ли ня къ де през ва кан- 
ци я та?

- Да. Ка к то ви на ги в Со фия, при Сто ян. А ти?
- Ще ре ша вам за да чи - не ос та на ни ка к во вре ме.
- И аз ще ре ша вам за да чи. Пи таш ме ка к во ще пра вя... ве че и

аз ня мам из бор... си гур но МЕИ в Со фия... но то ва е ком п ро мис -
още до ка то го ка з ва ше, Ели зна е ше, че ня ма да е МЕИ. Не зна е- 
ше за що, но зна е ше, че ще е не що дру го, ко е то ве че съ ще с т ву ва,
но още не се ви ж да. Ко га то ми с ле ше за се бе си, тя ви ж да ше чер- 
но, без ни ка к ва пу к на ти на в не го, но чер но, на те жа ло от оча к ва- 
не. Не зна е ше ка к во ще се слу чи, но зна е ше, че то ве че не за ви си
от нея.

Вър вя ха по пра ш на та ули ца - две мо ми че та - тън ки и строй ни.
Ед на та мно го ви со ка, дру га та с мно го ви со ки то к че та - слън це то
си иг ра е ше с ко си те им, а вя тъ рът ги по си п ва ше с цве тен пра- 
шец.

...
- Ед но, две, три, и-и, ед но, две, три, и-и...- гла сът на То до ров се

блъ с ка ше в пра ш ни те сте ни на за ла та, раз къ с вай ки умо ре ни те
акор ди на ста ро то пи а но - ед но, две, три, и-и, по-бър зо, по-ле ко,
с чу в с т во, с ус ми в ка, ед но, две, три, и-и, про дъл жа вай, про дъл- 
жа вай, вди г ни гла ва та, ус ми в ка, ръ це те, по-пла в но, Ире на, по-
ле ко, по-ме ко, та за, при бе ри та за, Ни на, ле ко, по-бър зо, ед но,
две, три, и-и, Бра во, Ди ля на, бра во, ус ми в ка, ле ко, ед но...

Ди ля на не го чу ва ше. Чу ва ше са мо про д ра ни те акор ди на раз- 
д рън ка но то пи а но, но в гла ва та й зву че ше ор ке с тъ рът та ка, ка к- 
то бе зву чал сно щи, на пре д с та в ле ни е то. И се ус ми х ва ше, за що- 



то ви ж да ше ле ки те стъ п ки на при ма до на та и още по-ле ки те стъ- 
п ки на... ис тин с ка та Жи зел? Зна е ше, че е глу па во да ми с ли за
гор с ки ду хо ве и да се опи т ва да ги ви ди в пра ш на та стая, къ де то
в пъ те ки те от слън че ва све т ли на мо же ше да сле ди Бра у но во то
дви же ние на ча с ти ци те. Но ви ж да ше Жи зел - ле ка и про з ра ч на,
не с про з ра ч на ро к ля, а про з ра ч на, раз т во ре на в гор с кия въз дух
и му зи ка та.

- Бра во, Ди ля на, из лез, още ве д нъж, по-ви со ко, по-ле ко, ръ це те
да не па дат, та ка, та ка, ед но, две, три, и-и...

Ди ля на ле те ше. Не чу ва ше учи те ля с ума си, а са мо с уши те си
и ле те ше, раз т во ре на в гор с кия въз дух. Зна е ше, че мо же да ле ти.
Мо же ше, мо же ше. И от но во, и от но во - по д с кок, за вър та не, за- 
вър та не, по д с кок. Ни кой ня ма ше край нея - са мо гор с ки те ни м- 
фи и не й ни ят принц. И ле те ше, ле те ше, ле те ше. По с ле му зи ка та
спря. И ре пе ти ци я та свър ши.

Мо ми че та та с буй ни пи съ ци ху к на ха към съ б ле кал ня та, не- 
тър пе ли во се из б лъ с к ва ха на вхо да - не ж ни, ле ки, гра ци о з ни, с
чер ни три ка и ша ре ни кал ци, ня кои с цви ч ки, а дру ги с ис тин с- 
ки ба ле т ни пан то ф ки.

Ди ля на не бър за ше. Сто е ше до ог ле да ло то, вди г на ла кра ка си
до ли це то си, обут в съ в сем но ва, ро зо ва са те не на пан то ф ка, но
не ви ж да ше от ра же ни е то си. И още ви ж да ше го ра та. Не, не я
ви ж да ше... глу па во бе ше да ми с ли, че я вижда… от очи те й бя ха
за ка па ли съл зи, без да раз бе ре ко га.

- Ди ля на, ос та ни за мал ко след ча са - гла сът на То до ро в я стре- 
с на, бър зо стъ пи на зе мя та и из т ри съл зи с юм рук.

- Ня ма за ка к во да ос та вам - ка к то ви на ги гла сът й бе ря зък и
мя с то за въз ра же ние не ос та ва ше... но се га кра ят на из ре че ни е то
й се из гу би сред ху к на ли те към очи те й съл зи.

- Съ в сем си гур на ли си, че не ис каш да учиш в ба ле т но то учи- 
ли ще? - тъм но мур га во и сла бо, ли це то на учи те ля по ба лет от ра- 
зя ва ше со б с т ве на та й тре во га и не си гур ност.

- Ня ма ка к во да го во рим, от да в на е ре ше но. Ще уча ма те ма ти- 
ка. То ва е.- то зи път съл зи те бя ха пре г лъ т на ти с по с ле д на та ду- 
ма. Из съ х на ха вър ху ли це то й, все ед но, че ни ко га не бя ха те к ли.



- Ти ли го ре ши? - То до ров не се пре да ва ше. По з на ва ше я от
де те. Це ли еди най сет го ди ни я бе на б лю да вал - как по ра с т ва,
как из ра с т ва. Кре х ка, пла с ти ч на и упо ри та, ден след ден, го ди на
след го ди на, тя се пре в ръ ща ше от тан цу ва що де те в ба ле ри на. И
без да пи та зна е ше, че оби ча тан ца и му зи ка та.

Ди ля на чер та е ше ок ръ ж но с ти с вър ха на пан то ф ка та си и
мъл че ше. Опи т ва ше се да ви ди бъ де ще то, но зна е ше, че е без с- 
ми с ле но. Зна е ше, че ни кой не мо же да на д ни к не в бъ де ще то, но
все пак зна е ше, че там не я ча ка сце на, ос ве те на от про же к то ри
и об ля на в лун ни лъ чи. Дру го я ча ка ше - ок ръ ж но с ти, ок ръ ж но- 
с ти... и тя, впи са на в тях.

- Да.
...
Де нят свър ш ва ше и ид ва ше Ут ре. Ели про тя га ше ръ це на пред

- да го спре, да го вър не. Амор фен мрак по ле п на по тях - ка то
са ж ди. Ут ре из бу х на и се по си па вър ху нея - че рен сняг ва ли.
Не, дър ве та та са цъ ф на ли с чер ни цве то ве.

- Ели, Ели...- гла сът на ба ща й ид ва ше ка то от дъ но то на кла де- 
нец. Или тя бе ше на дъ но то на кла де нец? - Има ли ня кой в къ- 
щи, Ана?

Ели не о хо т но от во ри очи. Уши те й шу мя ха. Ко га то раз къ са- 
ни ят мрак се утаи, ви дя, че на вън е още све т ло и Ут ре е да леч.

- Дим ка? Тук съм, в мо я та стая...
Ба ща й вле зе. Ни ко га не го бе ше ви ж да ла с чак тол ко ва све те- 

щи очи. Не са мо очи те, ця ло то му ли це све те ше. И не са мо ли це- 
то - вси ч ко, до ри бръ чи ци те око ло очи те и на бо ла та му бра да, и
пу ло ве ра, и джин си те.

- Са ма ли си? Ана...
Вхо д на та вра та се от во ри. Пре ди да вле зе в ан т ре то, Ана сто- 

ва ри вър ху сан дъ че то за обу в ки два на й ло но ви пли ка с уче ни че- 
с ки те т ра д ки.

- Не на ви ж дам да про ве ря вам те т ра д ки през ва кан ци я та... Ди- 
мо? Се га ли се връ щаш? Вър ви за хляб, ед ва си до й дох от учи ли- 
ще... Слу чи ло ли се е не що? Елин це? - гла сът й тол ко ва бър зо
про ме ня ше ин то на ци я та си, кол ко то бър зо ми с ли те се сме ня ха в



гла ва та й. За по ч на ла с до са да, тя за вър ши с тръ п не що не тър пе- 
ние.

- Има ме си ве че сту ден т ка. Има ме си у дома сту ден т ка. То ва е.
То ва бе ше. Най-по с ле го ка за. Най-по с ле го чу. И ед ва се га усе- 

ти об ле к че ни е то. И умо ра та. Ис ти на бе ше. Ели бе ше ве че сту- 
ден т ка. Или по-ско ро - има ше пра во да се за пи ше без при е мен
из пит къ де то по же лае по спе ци ал но ст та...

- Ди мо? Си гур но ли е? Хи мия или ли те ра ту ра? Кой ти ка за?
Въ п ро си те на Ана се из си п ва ха ка то по рой. За да им ус тои,

Ди ми тър се д на. И чак се га усе ти бол ка та и ту п те не то на кръ в та
в кра ка та си. Сла д ка умо ра... Вси ч ко бе сла д ко то зи сле до бед. И
не тър пе ни е то на Ана и мно го с ло ви е то й, и чер на та й не си гур- 
ност. Вси ч ко мо же ше да при е ме. Най-по с ле бе ше спо ко ен. Съ в- 
сем спо ко ен за бъ де ще то. За т во ри очи те си и го ви дя - го ля ма и
мъ т на ре ка. Буй но те ча ха во ди те й. И са лът, на кой то сто е ше
той по д с ка ча ше вър ху въл ни те. Ре ка та те че ше мо щ но - към да- 
ле ч ния при лив на оке а на. Са лът по д с ка ча ше, но бе ше да леч от
бре го ве те и во до вър те жи те. И Ели бе ше вър ху са ла - ня ма ше да
й се на ло жи да плу ва в ре ка та. И Ана бе ше до не го - ня ма ше да
й по з во ли да се уда ви...

- Ди мо? Си гур но ли е? - мъл ча ни е то му съ в сем бе из тъ ни ло
гла са й.

- Аб со лю т но си гур но. Съ о б ще ни е то до й де в гим на зи я та. Кла- 
си ра ла се е на олим пи а да та по...

Ка мъ ни те се из си п ва ха ка то во до пад и звъ ня ха - ка то ро до п с- 
ки ча но ве. Гра ма да та се из си п ва ше в про па ст та и я ос во бо ж да ва- 
ше. Оле к на ла, тя из пъл зя, не, из ле тя - на све т ло, на то п ло, на
слън це. Най-по с ле - оле к на ла - за вси ч ки чер ни ми с ли, за вся ко
чер но бъ де ще. Най-по с ле - Ут ре се раз па д на и ста на брод за ид- 
ва щи те пет го ди ни. Вре ме то от но во те че ше - та ко ва, ка к во то
тря б ва ше да бъ де. Ана про дъл жа ва ше да чу ва гла са си, но кол ко
без с ми с ле но бе ше да пи та:

- Хи мия или ли те ра ту ра - гла сът й звъ не ше от об ле к че ние. Ка- 
к во ли зна че ние има ше... на ли Ели ще ше да бъ де сту ден т ка и
то ва бе ше си гур но. Съ в сем си гур но... все ед но, че си е из дър жа- 
ла из пи та с от ли чен.



Всъ щ ност, тя на и с ти на го бе из дър жа ла. Но по ка к во - хи мия
или ли те ра ту ра? Стра ху ва ше се да по пи та. Стра ху ва ше се да
чуе от го во ра. За що то зна е ше. На те жа ло то от оча к ва не бъ де ще
ек с п ло ди ра. И ос ве ти чер но то Ут ре. И тя ви дя бъ де ще то. Сво е то
бъ де ще. Та ка, ка к то го бе ви дя ла ня ко га...

Ня ко га, ня ко га... ко га то бе на 13 го ди ни и за пър ви път до ко с- 
на с ръ це пър вия си уче б ник по хи мия... То га ва раз б ра - усе ти,
про з ря? Не зна е ше как, но зна е ше, че хи ми я та ще бъ де свър за на
с жи во та й... За ви на ги? Или за мно го дъл го вре ме... То га ва се
раз бун ту ва сре щу та зи ми съл, усе ща не, про з ре ние... То га ва оби- 
ча ше фи зи ка и ис ка ше, как ис ка ше чрез нея да сти г не до зве з ди- 
те...

Гър ло то й бе ше сте г на то. Пре г ра к на ло по пи та, ма кар да зна е- 
ше от го во ра:

- Хи мия, или ли те ра ту ра?
- Хи мия.
Ди ми тър ли ку ва ше. Хи ми я та бе по-до б ра та въз мо ж ност. Се- 

ри о з на про фе сия. И мно го по-по д хо дя ща за се ри о з на та му дъ- 
ще ря. А ли те ра ту ра та... Е, ли те ра ту ра та - ако ис ка, ви на ги мо же
да пи ше.

И Ана ли ку ва ше. Хи ми я та бе по-до б ра та въз мо ж ност. Да бъ де
ин же нер-хи мик бе по-до б ре, от кол ко то - учи тел ка по ли те ра ту- 
ра. Шей сет те уче ни че с ки те т ра д ки кро т ко ле жа ха в ан т ре то и
ча ка ха да бъ дат про ве ре ни... А пи са те ли те... Е, те не се ра ж да ха
във фа кул те та по бъл гар с ка фи ло ло гия.

Ели се да ве ше. Мъ т ни те та ла зи на буй на та ре ка пре га з ва ха
гла ва та й. Ка мъ ни те - во до пад, по ли т нал в про па ст та, я за т ру п- 
ва ха. И по-на до лу и по-на въ т ре ня ма ше. За що то вси ч ко се га за- 
по ч ва ше. Вси ч ко си бе до ш ло на мя с то то... Ня ко га...

Ня ко га, ня ко га... Ко га то бе на 6 го ди ни пре су ши съл зи те си,
за де то не тръ г на на учи ли ще... За що то зна е ше, не зна е ше как,
но зна е ше, че тря б ва да ста не сту ден т ка, до ка то връ с т ни ци те й
са още уче ни ци... не й по з во ли ха да ста не уче ни ч ка пре ди тях и
вси ч ко се обър ка.

Вси ч ко из г ле ж да ше обър ка но - до днес. Или мо же би - днес
още по ве че се обър ка.



Не зна е ше. За що то днес бе ше чер но. И всичко свър ш ва ше...
след ид ва щи те пет го ди ни.

...
Вра та та тра к на зад гър ба й. Се к ре тът се за к лю чи. Дър ве ни те

пал ци про с те на ха, ко га то се уда ри ха в мо зай ка та на ко ри до ра.
- Ди ля на, къ де се ба виш, кол ко ча са ста на? - гла сът на май ка й

ид ва ше от ку х ня та и ка к то ви на ги на ка ра сър це то й да се свие -
Ид вай да обя д ваш и по с ле ся дай да ре ша ваш за да чи, че вре ме
не ос та на.

Не са мо сър це то, и сто ма хът й се сви. Не й се яде ше, не й се ре- 
ша ва ха за да чи. Ни що не й се пра ве ше. Вле зе в ку х ня та. Ири на я
по г ле д на над очи ла та си и про дъл жи да че те ме ди цин с ко то си
спи са ние. В дру га та стая про з ву ча ха ня кол ко не с т рой ни акор да,
ко и то ско ро се пре вър на ха в Лун на та со на та. Ди ля на се д на пред
чи ни я та с ве че из с ти на ло то яде не.

- По бър зай, не си гу би вре ме то.- вме с то по д ка ня що, гла сът на
Ири на про з ву ча за я д ли во. Все по-че с то зву че ше та ка. Не го ис- 
ка ше, про с то се слу ч ва ше. Усе ти, че мо ми че то се сви още по ве че.
И се за да ви, със сле д ва ща та глъ т ка въз дух. Ис ка ше да бъ де ме ка
и за г ри же на, но гри жи те й бя ха твър де мно го.

- За що се за ба ви? - акор дът в дру га та стая про з ву ча фал ши во.
И тя про з ву ча фал ши во.

Ди ля на, из г ле ж да, ни що не усе ща ше. Или не ис ка ше - да усе- 
ща.

- С То до ров го во ри х ме за ба ле т но то учи ли ще…
Ири на на с т ръ х на - фи зи че с ки. Го ле ми те й очи се от во ри ха и

ста на ха още по-го ле ми и още по-кръ г ли.
- Ми с ля, че ве че го во ри х ме за то ва - гла сът й бе ше тол ко ва ря- 

зък и тол ко ва ка те го ри чен, че на и с ти на из к лю ч ва ше вся ка к ви
въз ра же ния. Не й на та то ч ка бе ше то ч ка и ни ко га не се пре в ръ- 
ща ше в мно го то чие. И кра ят на из ре че ни я та й от да в на не се да- 
ве ха в съл зи.

- Ка зах му...- Ди ля на не про дъл жи, за що то вър хо ве те на ми г- 
ли те й от но во на те жа ха.

- Зна еш, че ба ле тът ни ко га не е бил ал тер на ти ва. Пи а но то мо- 
же би, в един мо мент... ко га то бе ше в се д ми клас, но ба ле тът, не.



Ви на ги си зна е ла, че ще ста неш ма те ма ти ч ка.
- Да, знам. Щом не мо га да бъ да ле кар ка като вас, ос та ва ми да

бъ да са мо учи тел ка, като баба и дядо.
Ди ля на ста на и за т ръ ш на вра та та зад гър ба си. Се д на на ма са- 

та в дру га та стая, из ва ди сбор ни ка и... на те жа ли те от вла га ми г- 
ли про ка па ха.

То дор сви ре ше Лун на та со на та. По ня ко га акор ди те зву ча ха
тро ма ви и не с т рой ни, но по ня ко га – в ста я та вли за ха лун ни лъ- 
чи.

Ири на се де ше в ку х ня та с по д гъ на ти под се бе си кра ка, от да в- 
на не че те ше спи са ни е то. Опи т ва ше се да по г ле д не в бъ де ще то,
но един с т ве но то, ко е то ви ж да ше бе, как на с то я ще то се къ са и я
от де ля от де ца та й. Кре х ки и уя з ви ми, тя се опи т ва ше да ги пре- 
д па зи от све та. Опи т ва ше се - да ги тла с ка на пред; да ги от ве де
на пред, там, къ де то тя са ма та не бе сти г на ла, но би мо г ла да сти- 
г не. На с то я ще то се къ са ше и те се от да ле ча ва ха от нея, не ис ка ха
да идат там, къ де то се опи т ва ше да ги от т ла с не. За до б ро или за
ло шо? То дор сви ре ше Лун на та со на та - та лан т лив и без во лен,
той ос та вя ше на с т ро е ни е то да во ди пръ с ти те му вър ху кла ви- 
ши те - за до б ро и ло шо. Ди ля на - за дъл бо че на и ра бо то с по со б- 
на, с ча со ве мо же ше да ре ша ва за да чи - за що ли й тря б ва ше да
ми с ли, че мо же да бъде ба ле ри на.

Де нят из б ле д ня ва ше, по д го нен от Но щ та, по д го нена от Ут ре.
Жи зел, впи са на в ок ръ ж ност, тан цу ва ше по вър хо ве те на пра- 
вил ни те т ра е д ри и лун ни лъ чи я по си п ва ха...

...
Лун ни лъ чи из ми ха съл зи те й. Оти де си чер на та нощ. Има ше

бъ де ще пред се бе си - по не за пет го ди ни. По с ле - от но во ще има
чер на сте на. От но во, на те жа ло от оча к ва не Ут ре ще се взри ви и
ще ос ве ти пъ те ка та до сле д ва що то раз к ло не ние. Или до сле д ва- 
ща та сте на. И не й но то бъ де ще ни ко га ня ма да бъ де яс но - спо- 
кой но и пра во, сле д ва що ос но в на та пу к на ти на в амор ф но то си- 
во на би ти е то.

За т во ри очи. Чер на та сте на сто е ше пред нея - на пет го ди ни
да леч в бъ де ще то. Ста на ти хо, от во ри те т ра д ка та с чер ни те ко- 
ри ци - от да в на не бе пи са ла на лун на све т ли на...



 
БЕЗ ДНЕВНИК

...Не ис кам то ва, ко е то пи ша днес да бъ де част от моя дне в ник.
Про с то ис кам да пи ша - за бол ка та.

Ка к во е бол ка та? Ко га се ра ж да? След си лен удар, или при оча к ва не
на без к рай но да ле ч но то? Бол ка та?... Скри та в тя ло то де фор ма ция;
на ру ше ние в стру к ту ра та на тъ кан та, сти га що да съ з на ни е то... Или
де фор ма ция на съ з на ни е то, сти га ща до тъ кан та? Ра зя де на ду ша, ра- 
зя ж да тя ло то...

Стра хът от Ут ре кре щи в съ з на ни е то и ви кът му оте к ва в тъ ка- 
ни те; де фор ми ра ги и пре ди з ви к ва бол ка. Бол ка та, връ ща ща се в съ з- 
на ни е то. Без к рай - от от ве т ни ре а к ции, пре ди з ви ка ни от ни що то.
За що то - ка к во е Стра хът? Ти ши на, по кой, студ. Ка то в ме ж ду га ла к- 
ти ч но то про с т ран с т во. Или мо же би още по-”от въд”? Там, къ де то
бя с но пре пу с ка щи те слън ца още не са сти г на ли, за да го сто п лят...
Ка к во има там?

Са мо та... не по з на ла дру го съ с то я ние.
И Вре ме, из бя га ло от спи ра ла та на съ т во ре ни е то.
Не ис кам то ва, ко е то пи ша днес да бъ де част от моя дне в ник. Не

ис ках, но ста на. За що - не знам.
За що не мо жех да на пи ша про с то не що за бол ка та, ко я то днес изя де

то ва, ко е то мо же ше да бъ де ща с тие? За що не мо га да се ра д вам - до ри
на то ва, ко е то мо же ше да бъ де мой ус пех? За що не из пи т вам об ле к че- 
ние? За що не съм сво бо д на - до ри ко га то ве че ня ма страх от Ут ре?

Или... днес са мо бе от ло жен стра хът от Ут ре - за след пет го ди ни?
Ко га то вси ч ко ще за по ч не от на ча ло? Ко га то пак ще пи там Мра ка
“на къ де”?

И ня ма Сво бо да.
И има Страх.
И има Бол ка.
То зи път то ч ка та в края на ли с та бе ше са мо ед на. И бе ше то ч- 

ка. То ч на и ка те го ри ч на, ка то про з ре ние. Ели за т во ри чер ни те
ко ри ци на дне в ни ка. Очи те й ос та на ха от во ре ни - тих при с тан
за лун ни лъ чи.

 



 



ДВА ДЕ СЕТ И ШЕ С ТА ГЛА ВА

Слън це то пе че ше и ка ра ше жъл ти те па ве та да лъ щят ка то зла- 
т ни. Дър ве та та бя ха с още го ли кло ни и не бе то па да ше през тях
на къ со ве. Ху ба во бе ше - за бър за ни те хо ра по ули ци те, и сгра ди- 
те край тях. Ана и Ели се бя ха сле ли с вси ч ко на о ко ло. И бя ха
сво бо д ни - от своя дом, от своя град, от своя ден. Кам ба ни те на
“Але к сан дър Не в с ки” звъ ня ха над гла ви те им - по х лу пи ха ги.
Две те се по г ле д на ха, ус ми х на ха се и вля зо ха в хра ма. Ли тур ги я- 
та още не бе ше свър ши ла, све щи те гре е ха - ка то не бе с ни ог ньо- 
ве и чо ве ш ки те гла со ве се из ди га ха на го ре, към Бо га... или към
ме ч та та за Бог. За па ли ха по ед на свещ - за Би ля на. Во съ ч ни те
съл зи опа ри ха дла ни те им. По г ле д на ха се, ус ми х на ха се, и вся ка
ви дя вър ху ли це то на дру га та ус ми в ка та на Би ля на. Би ля на, ко- 
я то бе вяр ва ла в Бог, но бе ос та на ла не б ла го с ло ве на от све ще ник
в смърт та си... ко с ти те й кро т ко гни е ха в да ле ч ния си гроб. Съл- 
зи опа ри ха бу зи те им, за ка па ха по ръ це те им, уга си ха пла мъ ка
на све щи те. Съл зи те на Би ля на? Две те се по г ле д на ха и без да се
ус ми х ват се д на ха вър ху най-тъм на та пей ка, в дъ но то на хра ма.
Хар мо ни я та на све ще ни че с ки те гла со ве, по не с ли чо ве ш ки те
мол би към Бо га хва на ха ду ши те им и ги из х вър ли ха на го ре, за
да се сле ят... не с Бог, а с ду ша та на Би ля на. По с ле ли тур ги я та
свър ши и за по ч на про по ве д та. Вяр ва щи те се ску п чи ха край ол- 
та ра, за да чу ят Бо жи е то сло во. Ли шен от кра со та та на чо ве ш ко- 
то пе е не, хра мът по ве х на. Ико ни те за гу би ха цве то ве те си, а све- 
щи те - све т ли на та си. Ана и Ели, без да се по г ле ж дат, ти хо из ля- 
зо ха на вън. Слън це то, на ка ра ло жъл ти те па ве та да бле с тят с цве- 
та на зла то ги ос ле пи. Се д на ха на пей ка под дър ве та та. Не бе то
ка пе ше на къ со ве вър ху гла ви те им...

- Тъ ж на ли си? Съ жа ля ваш ли, че вля зо х ме, мамо?
- Да. Ни ко га не по лу ча вам от Цър к ва та то ва, ко е то оча к вам да

по лу ча. Не мо га да се отър ся от усе ща не то си, че там се иг рае те- 
а тър - и пред Бо га, и пред те зи, ко и то още вяр ват в не го. Мо же
би е та ка, за що то аз не вяр вам, но... ма ма вяр ва ше и ни ко га ня ма



да си про с тя, че не я по г ре ба х ме по хри с ти ян с ки...- по с ле д ни те
ду ми ед ва на ме ри ха път през гра па во то гър ло на Ана. Ис ка ше
да ка же още не що но не по с мя, за що то ще ше да за п ла че.

- Не дей...- Ели сти с ка ше ръ це те й в сво и те, но не я гле да ше, за
да не за п ла чат - Ти не си ви но в на... та ка ис ка ше Дей зи, а все пак,
тя жи ве е ше там... тя ос та на там, а ние си оти до х ме... Аз на Дей зи
не мо га да про с тя, за що то го на п ра ви от страх и от ма ло ду шие...
Как мо же чо век тол ко ва мно го да се стра ху ва да на п ра ви то ва,
ко е то ми с ли, че тря б ва да бъ де на п ра ве но... и тол ко ва мно го да
се про ме ни... Тя ве че не е съ ща та...

- Вси ч ки се про ме ня ме... кой по ве че, кой - по-мал ко, а Дей зи...
- Ана от но во млъ к на, за да пре г лъ т не ка мъ ка в гър ло то си. Мал- 
ка та й се с т ри ч ка на и с ти на ве че не бе ше съ ща та... ди ва и не о бу з- 
да на, скан да ли зи ра ща мал ко то про вин ци ал но об ще с т во с по ве- 
де ни е то и сво бо да та си. Стра хът от Ут ре се бе вгне з дил в съ щ но- 
ст та й… Стра хът от Днес... Стра хът от Вче ра...

Не бе то па да ше на къ со ве вър ху гла ви те им и ня ма ше Бог, кой- 
то да ги бла го с ло ви. Слън це то пе че ше и ка ра ше си ви те па ве та
да ста ват оло в ни. Те жа ха - въз ду хът, ду ми те, хо ра та - за бър за ни,
стъ п ва ха те ж ко, про па да ха, по тъ ва ха, в те ж ка та на с тил ка на ули- 
ци те и сгра ди те край тях - си ви, те жа ха. Те же ше - жи во тът и вси- 
ч ко, ко е то но се ше в се бе си.

- Ако има Бог, на п ра з но се тер за ем - ще е все ед но как по г ре б- 
ва ме мър т ви те си...

- Не, Ели, тук Бог ня ма ни що об що. От го вор но ст та е на ша, чо- 
ве ш ка... Ако има ше Бог, той би ни про с тил...

Ято вра б че та шум но пре ле тя под пей ка та им. Мал ки те пти ч ки
оже с то че но цвър тя ха, ос пор вай ки си ог ри з ка от за ку с ка. Из ве д- 
нъж млъ к на ха. Чу се те ж ко то гур гу ле не на гъ лъб. Ма з но впи
клю на си в ме ко то на хля ба и за къл ва. Ед но хла пе ми на край
пей ка та и не хай но по д ри т на ко ри ч ка та хляб. Пти ци те без звук
от ле тя ха. От но во се въз ца ри ти ши на - ка то в пра зен храм...

- За ка к во ми с лиш, ма мо? За бог ли? Или за вра б че та та...
- Ми с ля за то ва, кол ко е ле с но да се пре по да ва Ан ти го на, и

кол ко е тру д но да се от с то я ват об що чо ве ш ки те цен но с ти. Ми с ля
за то ва, че ние всъ щ ност са мо го во рим за об що чо ве ш ки цен но с- 



ти, че от да в на сме ги за гър би ли, за б ра ви ли, за тъ п ка ли... че от да- 
в на са ги за ме ни ли с не що дру го... - Ана слу ша ше гла са си, уви с- 
нал под кло ни те на дър ве та та и й се стру ва ше, че зву чи не ле по.
Стру ва ше й се, че вси ч ки те й уро ци са та ки ва - не ле пи, ку хи, да- 
леч от жи во та... Са мо ду ми, ду ми, ду ми и ни що зад тях, за що то
тя не бе пре с тъ пи ла пре ди три го ди ни дре б ни те раз по ре д би на
дре б ни не з най ни Кре он че та и не бе по г ре ба ла май ка си спо ред
хи ля до ле т на та тра ди ция на на ро да си.

Вди г на гла ва и ви дя ли це то на Ели - на пре г на то и от во ре но -
за вся ка не й на ду ма. Вся ка не й на ду ма се уд ря ше и ре зо ни ра ше
в от во ре на та ду ша на де те то й... на де се т ки, на сто ти ци де ца, ко- 
и то бе учи ла. Мо же би те ще по г ре б ват сво и те мър т ви без
страх... Мо же би те ще жи ве ят без страх - ня кой ден?

Слън це то пе че ше през го ли те кло ни на дър ве та та. Не бе то па- 
да ше на къ со ве вър ху гла ви те им.

...
До мът на 13-тия етаж бде ше над го ра та и хи ля ди те й оби та те- 

ли. Об г ръ ща ше със сте ни те си и сво и те оби та те ли. Лю ле е ше ги,
при с пи ва ше ги в скри то то си про с т ран с т во и ги ка ра ше да се
чу в с т ват си гур ни и сво бо д ни.

Ели и Ди ми тър - той, на хол на та ма си ч ка, тя, сгу ше на в един
фо тьойл - ре ша ва ха за да чи, той- не го ви те, тя - не й ни те. При я т- 
но за ни ма ние бе ше - ко га то не е за дъл жи тел но.

Ана се де ше в чу ж да та ку х ня. Су ха та су па се бе ше сва ри ла и
при я т но уха е ше на по д п ра в ки. Бе ше й ху ба во. И не тол ко ва ху- 
ба во. При з ра кът на не й ния дом, кой знае за що, не си оти ва ше.
Из пъл ва ше чу ж да та стая за е д но с вси ч ки при з ра ци, ко и то но се- 
ше - жи ви и мър т ви... и со б с т ве ни ят й при з рак, за т ру пан, ле же- 
ше под тях... Ми с ли те й ри т ми ч но ска ча ха и се ре ду ва ха с кар- 
ти ни, ко и то ис ка ше да из го ни. Ис ка ше да из го ни вси ч ки и да
ос та не са ма. Са ма, ка к ва то бе ше у до ма си.

До мът на 13-тия етаж бде ше над го ра та и оби та те ли те си и ка- 
ра ше ми с ли те им да се пре в ръ щат в сти хо ве...

Са ма съм.
У до ма е све т ло и то п ло.
Имам мъж и дъ ще ря.



И при я те ли на о ко ло.
Са ма съм.
Имам и се с т ра - да ле ч е.
Ня кой по з въ ня!
Ко ле ж ка...
Са ма съм.
Ба ща ми е жив. Ста рее.
Май ка ми - ум ря.
В съ се д на та стая дъ ще ря ми пее.
Ре ши тру д на та за да ча - не ка се смее.
Аз съм са ма... 4
Ана из т ръ г ва ше съл зи те от ли це то си, из че гър т ва ше ги - от ко- 

жа та му със сви тия на то п ка лист, вър ху кой то бе на д ра с ка ла
бол ка та си. Су ха та су па из с ти ва ше и при би ра ше об ра т но раз то- 
чи тел но раз х вър ля ния аро мат на по д п ра в ки.

Би в ши ят фи зи ко ма те ма ти че с ки фа кул тет на д ни ча ше из зад
вър хо ве те на дър ве та та, в са мия край на го ра та, про тя га ше на го- 
ре кръ г ла та си ку ла и се опи т ва ше да хва не слън це то.

- Там ли ще уча?
- За теб не знам, но аз там учих...
- Се га там е хи ми че с кия фа кул тет. Ху ба во ли е да си сту дент?

Мно го по-раз ли ч но ли е от то ва да бъ деш уче ник?
- Раз ли ч но е. И е ху ба во... Мно го е ху ба во... Осо бе но ко га то

дъл го си ча кал... Тол ко ва дъл го, че да за б ра виш да се на дя ваш,
че ня ко га мо жеш да ста неш сту дент...- гла сът на Ди ми тър се из- 
гу би в то п ло то про с т ран с т во на ста я та.

От но во бе ше там, в мра ка на сво я та мла дост. От но во - от в ся къ- 
де пъл зя ха чу до ви ща. От но во ня ма ше из ход, ня ма ше брод - към
све та на хо ра та и към бъ де ще то. От но во... Гла сът на дъ ще ря му
го из ва ди от без д на та.

- Мно го дъл го ли ча ка, та т ко? Кол ко? Пет го ди ни? Де сет го ди- 
ни? Аз не мо жех да си пре д с та вя, че ще про пу с на до ри ед на...
Ужа ся вах се... Ана съ що... Да ли...- Ели глъ т на из ре че ни е то си.
Ве ч ни те стра хо ве, ве ч на та не си гур ност.- “Да ли не сгре ших, че
се от ка зах от ри су ва не то, да ли не сгре ших, че...” Ня ма ше да за- 



да де то зи въ п рос се га... ко га то от ти ши на та се ра ж да ха чу до ви- 
ща и тя ви ж да ше как се от ра зя ват в очи те на ба ща й.

- Се дем го ди ни... Не през ця ло то вре ме ча ках, но ги про пу с- 
нах... И мно го те жат. И се га те жат, и то га ва те жа ха. Сма з ва ха.
Мно го хо ра сма за ха - про с то не из дър жа ха, от ка за ха се...

Те из ли за ха - от сте ни те, из зад кни ги те в би б ли о те ка та, на д ни- 
ча ха от про зо ре ца, от но щ на та лам па, от вся къ де. Из пъл ни ха
ста я та - сма за ни хо ра, от очи те на ко и то из ви ра ше бол ка. Ели не
ги по з на ва ше - не зна е ше кои са, ка к ви са, за що - са сма за ни. Но
зна е ше, че един от тях е ба ща й. И тър се ше очи те му в тъл па та
от очи. Зна е ше, че ще ги на ме ри - не го ви те очи тря б ва ше да бъ- 
дат дру ги. Не сма за ни очи, а оце ле ли. За що то той бе ше оце лял -
за е д но с ме ч ти те си. Бе из бя гал от Ада. Но кой, кой бе съ т во рил
Ада и за що?

Сен ки те се пръ с на ха - из ве д нъж. Ка то пра ше ца на уз ря ла спо- 
ра. Тя ли бе уз ря ла? И за ка к во...

Ди ми тър плу ва ше в сво е то ми на ло. Да ве ше се. За тъ ва ше - в
тре са ви ще то му. И то го всму к ва ше - там, къ де то уби ва ха. Не са- 
мо ме ч ти, не са мо бъ де ще. Къ де то уби ва ха хо ра.

За да бъ дат вси ч ки ед на к ви. За да бъ дат вси ч ки по с лу ш ни.
...
...За да бъ дат вси ч ки ед на к ви, за да бъ дат вси ч ки по с лу ш ни...

За да бъ дат вси ч ки са ми? То ва ли бе от го во рът?
Гла ва та на Ана пул си ра ше. Пред очи те й из бу х ва ха цве т ни

све т ка ви ци. Не гла ва та й, бол ка та пул си ра ше и тя бе на в ся къ де -
в нея и из вън нея. И уда вя ше вси ч ко. За па ле на та свещ в хра ма
ли из го ри ду ша та й? И от раз пи ля на та пе пел въз к ръ с на ха вси ч- 
ки чу до ви ща. Уг ри зе ни я та пул си ра ха в гла ва та й, сра мът и стра- 
хът, че не е та ка ва, ка к ва то бе ми с ли ла, че ще бъ де и вси ч ки ком- 
п ро ми си, ко и то й на ше п ва ше бла го ра зу ми е то.

И бе ше са ма. За що то са ма не си про ща ва ше - че мо же да пре- 
по да ва Ан ти го на, а не мо жа да по г ре бе май ка си...

Слън це то, чер ве но от за ле за, по тъ ва ше зад хо ри зон та. Но щ та
се бо ре ше с де ня - по ч ти ед на к во дъл ги, те си ос пор ва ха де но но- 
щи е то на хо ра та.

...



Све т ли ни те на сто ли ца та об ли ва ха мра ка. Из ми ва ха го, от т ла- 
с к ва ха го - от тъм ни те ули ци и тъм ни те сгра ди край тях. Ко ле- 
ла та на трам ва и те звъ ня ха, уд ряй ки се в рел си те си, све т ка ви ци
из бу х ва ха над тях...

Све т ка ви ци из бу х ва ха и над сце на та. И све т ли ни те на про же- 
к то ри те про гон ва ха мра ка. И ма ги я та на жи во то сло во ше с т ва- 
ше из за ла та. И смъ к ва ше ма с ки те от вси ч ки ли ца, от вси ч ки ду- 
ши. И ду ши те, ос та на ли го ли, се сли ва ха. Опи я не ни от це ло ст та
си, те кре п не ха и от х вър ля ха стра ха, и по с лу ша ни е то, и ед на к- 
во ст та. И от но во се при би ра ха в те ла та си - без ма с ки. И за ла та
се из пъл ва ше с хо ра - с раз ли ч ни ли ца и с раз ли ч ни очи.

Пре д с та в ле ни е то свър ши, за ве са та па д на. За ла та из си па то ва- 
ра си от ли ч но с ти във фо а йе то. Бле ди те лу ми ни с цен т ни све т ли- 
ни бо я ди с ва ха ли ца та в бя ло. Но щ та ги по гъл на - сто ти ци бе ли
ма с ки от но во се вля ха в ули ч ния по ток, вър топ... тре са ви ще.

Ели се де ше сви та на за д на та се дал ка и се опи т ва ше да за дър- 
жи ми га, за що то зна е ше, че с не го ще си оти де ма ги я та на те а тъ- 
ра. Се га, ко га то че те не то и гле да не то на пи е си, и пи са не то на
ре цен зии за тях, от но во не бе за дъл жи тел но, тя от но во оби ча ше
те а тъ ра. От но во оби ча ше - да пре к ра ч ва “от въд”. Не на сце на та
и не в пи е са та, а там, къ де то дру го про с т ран с т во и вре ме се
впли та ха и съ з да ва ха но ви съ д би... И там, къ де то дру го то вре ме-
про с т ран с т во про би ва ше дне ш но то, не й но то. И от взри ва на то- 
зи сблъ сък се ра ж да ха но ви ис ти ни, но ви ми с ли и но ви въ п ро си.

Ана и Ди ми тър, отър си ли се от ми на ло то, за б ра ви ли ле п ка ви- 
те му пръ с ти го во ре ха - за пи е са та, за иг ра та на ак тьо ри те, за
сто ли ч ни те те а т ри и за за с то я лия въз дух, кой то за да вя ше зри те- 
ли те в те х ния про вин ци а лен те а тър.

Жи во тът в сто ли ца та ки пе ше. По то кът му - гер дан от све те щи
ав то мо бил ни фа ро ве ги от на ся ше към ти хия дом, на д ви с нал
над го ра та.

От к лю чи ха вхо д на та вра та. Ме ка та све т ли на, про ла з ва ща под
хол на та вра та ги всму ка.

- Здра вей, брат, Ана, Ели, по гъл на х те ли до с та тъ ч но кул ту ра
за днес? - гла сът на Сто ян за ка ч ли во по гъ де ли ч ка уши те им, а
пла мъ че та та в зе ле ни те му очи пре ди з ви к ва ха... е, раз ли ч ни не- 



ща у все ки. Смях, при ме сен с ле ко сни з хо ж де ние - у ба т ко му
Ди ми тър; же ла ние за раз го вор с на мек за учи тел с ко нра во у че- 
ние - у Ана; оби да, с ко я то се бо ре ше ну ж да за от к ро ве ние и съ- 
п ри ча с т ност - у Ели.

Все ед но ка к во чу в с т ва ха, и три ма та от го во ри ха по ч ти в един
глас, с по ч ти един и съ щи тон:

- О, да, пре тъ п ка х ме се с кул ту ра, но ис ка ме още.
- Още, още - пи су ка ше Ели, пре ду се щай ки, че Сто ян има ня- 

ка к ва скри та из не на да и не слу чай но ги ча ка до тол ко ва къ с но.
Из ве д нъж млъ к на - от ти ши на та в ста я та. Не що се слу ч ва ше.
За б ра не на та кни га ле же ше вър ху хол на та ма си ч ка. Из г ле ж да- 

ше из гу бе на сред ку пи ща та дру ги кни ги и из пи са ни те бе ли
стра ни ци. Са мо за г ла ви е то, кой знае как, бе ста на ло три и з мер- 
но, ви се ше във въз ду ха и пра ве ше вси ч ко раз ли ч но.

- Тря б ва да я вър на ут ре су т рин та - ка за Сто ян с глас, от кой то
си бя ха оти ш ли вси ч ки ве се ли пла мъ че та.

- Не се тре во жи брат, ще я про че тем - гла сът на Ди ми тър от- 
но во бе ста нал дре з гав; та къв, ка къ в то бе ше, ко га то го во ре ше за
ми на ло то.

- Твоя ли е? Кой ти я да де? Мо же ли и аз да я имам...- Ели ве че
сти с ка ше кни га та в ръ це и зна е ше, ма кар да не зна е ше как, но
зна е ше, че та зи кни га ще бъ де свър за на с жи во та й... а мо же би и
с жи во та на още мно го хо ра.

Гла сът на ба ща й я на ка ра да се вър не в ста я та - днес, се га.
-... ня ма да те пи та ме от къ де я имаш... - до вър ши той из ре че- 

ни е то си, но по с ле д ни те му ду ми не бя ха за Сто ян, а за Ели.
 
...
Не бе то над го ра та из б ле д ня ва ше. И све т ли на та му по г лъ ща- 

ше све т ли на та на лам па та. И чу до ви ща та на с тъ п ва ха от в ся къ де.
Не я с ни, амор ф ни и скри ти, те пъл зя ха - из пъл зе ли от Вче ра и
Днес. Изя ли ця ло то вре ме, те из пъл ва ха ця ло то про с т ран с т во -
на Вче ра и Днес. И Ут ре ня ма ше.

Очи те на Ди ми тър, за чер ве ни, го ря ха. Гла сът на Ана, пре си п- 
нал, се бе стрил в из го ря ло то й гър ло. Ръ це те на Ели, от ма ле ли,
от г ръ ща ха по с ле д ни те стра ни ци на кни га та.



И мо де лът на то та ли тар на та дър жа ва, кри с тал но ясен, сто е ше
пред тях. Та къв, ка къ в то го по з на ва ха, но ка къ в то не го бя ха на- 
зо ва ли, Адът сто е ше пред тях - то тал но сма з ващ и обе з ли ча ващ,
ли ша ващ от въз мо ж ност за раз ли чие и раз ви тие, от въз мо ж ност
за Ут ре... Кри с тал но ясен, мо де лът на то та ли тар на та дър жа ва
сто е ше пред тях и да ва ше от го вор на вси ч ки въ п ро си -”За що?”
За що ня ма бъ де ще... и брод към жи во та...

И вче ра ш на та без д на де жд ност се пре в ръ ща ше в бунт. Бунт,
кой то бу шу ва ше в ду ши те... и за п ла ш ва ше да ги раз къ са. Да
бли к не. Не, да из ри г не на вън. И да по ме те вси ч ко - ба за та и на д- 
с т рой ка та на то та ли тар на та дър жа ва, по гъл на ла в се бе си дър- 
жа в ния апа рат, ико но ми ка та, гра ж дан с ко то об ще с т во и вся ка
про я ва на ин ди ви ду ал на чо ве ш ка ми съл...

Ели че те ше по с ле д ни те стра ни ци на кни га та. Очи те й, за чер- 
ве ни, го ря ха. Гла сът й, сух ка то пя сък в пу с ти ня на къ сан из ли за- 
ше от из го ря ло то гър ло. Бун тът в ду ша та й тле е ше, но ня ко га
ще ше да плам не и да из го ри вси ч ки пре г ра ди. И об ще с т во то,
из г ра де но вър ху кръв и те рор, ли ше но от ина ко ми с лие и сво бо- 
да, ще ше да ру х не и да по тъ не в Ада, кой то го бе съ з дал.

Не бе то над го ра та бе ше си ньо и си не ва та му на х лу ва ше през
про зо ре ца на ста я та. Вси ч ки чу до ви ща бя ха из го не ни.

Ели се де ше сви та в лю би мо то си ре к ви зи т но кре с ло и пи ше- 
ше. Де нят от да в на бе из го нил сле ди те от бунт в ду ша та й. Сто ян
от да в на бе от не съл кни га та на не й ния ав тор. Но ве че ни що не
бе ше съ що то и ня ма ше да бъ де...

Све тът се про ме ня...
Ще про ме ним ли мо зъ ци те си?
Се га.
Се га, ко га то очи те ни в упор гле дат уро д ли во то би тие, ко е то, ка з- 

ват ни, оп ре де ля ло съ з на ни я та ни...
Не!
Съ з на ни я та ни ще ос та нат чи с ти...
Не ка - уни фи ци рат жи во та ни.
Не ка - уни фи ци рат съ д би те ни.
Не ка - вгра ж дат те ла та ни в си с те ма та, ко я то съ з да ват.
Да вла с т ват... Да ма ч кат... Да ду шат...



Да бъ де Ад - вън...
Вън - от ду ши те.
Вън - от гла ви те...
...Ако не мо же - не ка ние бъ дем вън...
Све тът се про ме ня в мо зъ ци те ни не за ви си мо от тях...
Све тът се про ме ня ше ба в но в ми ли о ни гла ви. И ча ка ше - да

бъ де про ме нен - вън.
 

 



ДВА ДЕ СЕТ И СЕ Д МА ГЛА ВА

Учи ли щ на та уре д ба ви б ри ра ше и ка ра ше ли с тен ца та на то- 
по ли те да тре пе рят. Мла ди и кре х ки, те здра во се дър жа ха за
кло ни те си, пи е ха слън це и хра не ха дър ве та та. Тър же с т ве но-
вол ни ят ри тъм на Ду на в с ко то хо ро ка ра ше уче ни ци те да за б ра- 
вят, че са вър за ни за учи ли ще то.

Про д ра ни ят грак на звъ не ца раз д ра гир лян ди те от све т на ли
де т с ки ли ца. Уче ни ци те се пръ с на ха из дво ра - тъм но си ни брън- 
ки от раз къ са на ве ри га.  Ока ме не ли, те при би ра ха чан ти те си и
се вли ва ха в Учи ли ще то - тъм но си ни та ла зи на без ли чен по ток.

Са мо еди най се то к ла с ни ци те не бър за ха да бъ дат по гъл на ти -
звъ не цът ве че не мо же ше да им на де не оте с не ли те ма с ки от вче- 
ра. Ут ро то по г лъ ща ше звън ки те им сме хо ве.

- Но мер три най се ти! Ди ля на, Ди ля на ще чер пи днес!
- Ура! Три най сет дни до края!
- Хай де на бон бо ни те!
- Хей, сти га сте се блъ с ка ли...
- Ос та ве те ня кол ко - да има и за учи те ли те...
Хла па ци те от ХI “б” се бя ха ску п чи ли око ло Ди ля на и по ч ти я

за ду ша ва ха. Тя ос та ви ку ти я та с бон бо ни в най-не тър пе ли ви те
ръ це и се из мъ к на. Оп ра ви лен ти ч ки те на бя ла та си яки ч ка и
тръ г на към кла с на та стая. Усе ти не на т ра п ли во то при съ с т вие на
Да ни е ла до се бе си. И ис ка ше, и не ис ка ше да го во рят. Всъ щ ност
- из бор ня ма ше.

- Ди ди, ще из ле зеш ли за по ви ше ние по об ще с т во з на ние?
Ди ля на се ядо са, за що то Да ни е ла всъ щ ност не я пи та ше, а я

ка ра ше да из ле зе за по ви ше ние, а тя не ис ка ше. Бе ше я яд - и на
учи тел ка та и на пре д ме та, но най-ве че на пре д ме та, кой то не бе- 
ше ни ка к во “Об ще с т во з на ние”, а не що ка то ко му ни з мо з на ние.

- Хай де, знам, че си учи ла. Из по л з вай въз мо ж но ст та да имаш
още ед на ше с ти ца в ди п ло ма та си. Ни що не се знае, мо же да ти
по т ря б ва...- Ели го во ре ше мно го ме ко, ис ка ше й се да бъ де мно- 
го убе ди тел на и мно го вни ма ва ше с не що да не от к лю чи гне ва



на Ди ля на - твър де до б ре по з на ва ше не при я зън та й към то зи
“клон на зна ни е то”.

- То ва не мо же да се на у чи. В не го ня ма ни що сми с ле но - все
ед но да че теш уво д на та ста тия на “Ра бо т ни че с ко де ло” и да се
опи таш да я раз ка жеш. Още ки пе ше от яд при ми съл та за об ще- 
с т во з на ни е то, но в съ що то вре ме й бе ше ве се ло от сра в не ни е то,
ко е то из ми с ли.- Ако за не що ти за ви ж дам, то е, че ня ма да ти се
на ло жи да пъл ниш в гла ва та си те зи пра з ни фра зи за глу па вия
по ли ти че с ки из пит.

- Ето още ед на при чи на да из де к ла ми раш “лю би ми те” пра з ни
фра зи пред “дру гар ка та” Тон ко ва. Си гур на съм, че ще ти пи ше
шест, ка к во то и да й ка жеш, за що то ако ня ма до с та тъ ч но мно го
ше с ти ци, то ку-виж й на ло жи ли пар тий но на ка за ние, за де то не
ни е обу чи ла ка к то тря б ва - гла сът на Ели бе ше мно го се ри о зен
до са мия край на из ре че ни е то, след ко е то и две те из бу х на ха в
смях.

Ча сът, по вре ме на кой то вси ч ки ока ме ня ва ха, за що то учи тел- 
ка та им ис ка ше да бъ де та ка, за по ч на. Но днес ма ги я та бе вди г- 
на та от ка мен ни те ста туи. По ч ти по ло ви на та от уче ни ци те по и- 
с ка ха да бъ дат из пи та ни за “от ли чен”. И бя ха из пи та ни. И по лу- 
чи ха - от ли чен. Ос та на ли те се за ба в ля ва ха - кой ка к то мо же. Ня- 
кои ре ша ва ха за да чи, ня кои иг ра е ха на то ч ки, дру ги ти хи ч ко
клю кар с т ваха или по д с ка з ва ха на из пи т ва ни те, от ко е то ня ма ше
го ля ма по л за, за що то за да ва ни те въ п ро си бя ха твър де ле с ни.

Ели и Вла ди с лав бя ха по тъ на ли в че те не на “Пи ле то”. То зи не- 
по з нат Уи лям Уор тън все по ве че ги за в ла дя ва ше и бе ше на път
да им ста не лю би ми ят ав тор. И не са мо на тях - от из ве с т но вре- 
ме мал ка та жъл та кни ж ка оби ка ля ше кла са и бе по г лъ ща на - в
ча со ве те и през ме ж ду ча си я та от мно го жа д ни за но вост очи.

- Да ни е ла, при бе ри кни га та! - гла сът на Тон ко ва, ря зък и си- 
лен, за п ра ти сър це то й в гър ло то. С ръ це, ос та на ли без кръв Ели
при б ра чу ж да та кни га в чан та та си.

Кла с на та стая се из пъл ни със зву ци - те т ра д ки се за т ва ря ха,
ли с ти се сгъ ва ха и се при би ра ха, щра ка ха хи ми кал ки, скър ца ха
чи но ве и сто ло ве и въз ди ш ки се про це ж да ха през сте г на ти гър- 
ла.



- Ка к то зна е те, ми на лия час при к лю чи х ме с ма те ри а ла от уче- 
б ни ка, днес офор ми х ме ус пе ха... От ли чен 6,00 за ХI "б” клас! По- 
з д ра в ле ния! - гла сът на Тон ко ва от но во бе при до бил гра па ви на- 
та си, но во д ни с ти те й очи бле с тя ха, съ щин с ки пла нин с ки из- 
вор че та.. - Но тъй ка то все още има вре ме до би е не то на звъ не ца,
бих ис ка ла да пре д ло жа на вни ма ни е то ви ед на кни га... - Тя за- 
мъл ча, из г ле ж да не й до с ти га ше въз дух, но пре г лъ т на ле п ка ва та
глъ т ка и про дъл жи – Тази книга бе ше из зе та от кни жар ни ци те
пре ди из ве с т но вре ме, но аз мо га да ви ос та вя моя ек зем п ляр... и
ако ис ка те, сле д ва щия час, по с ле д ния час, през кой то вие ще бъ- 
де те мои уче ни ци, а аз - ва ша учи тел ка... да по го во рим за та зи
кни га...

Бял па мук бе из пъл нил кла с на та стая и по г лъ ща ше вся ко ди- 
ха ние. До ри ре вът на ав то мо бил ни те дви га те ли, фу ча щи по бу- 
ле вар да се блъ с ка ше в стъ к ла та на про зор ци те и от с тъ п ва ше да- 
леч.

- „Фа ши з мът” на Желю Желев! Че ла съм я. То ва на и с ти на е
кни га, ко я то тря б ва да се учи в ча со ве те по об ще с т во з на ние! -
гла сът на Ели по тъ на в бе лия па мук.

Тон ко ва сто е ше пра ва до ка те д ра та. По-ока ме ня ла не мо же ше
да бъ де. Ми гът се раз те г на - ка то ве ч ност.

Про д ра ни ят грак на звъ не ца из с му ка бе лия па мук от кла с на та
стая. Ока ме не ли те ръ це на Тон ко ва ожи вя ха. Тя из ва ди кни га та
от чан та та си. Де се т ки мла де ж ки ръ це се про те г на ха към нея –
„Ли це”, от Бла га Ди ми т ро ва.

...
Гор чи ви ят вкус на ка фе то от ми ва ше гор чи во то на де ня, то п- 

ли на та му, ху к на ла по тя ло то, пра ве ше то п ли на та на май по-по- 
но си ма. Ди ля на и Ели бър за ха да из п ра з нят ча ши те си, за да
раз к ла тят утай ка та и да ги обър нат с дъ но то на го ре. Ана и Ири- 
на ед ва от пи ва ха глъ т ка след глъ т ка, на с ла ж да ва ха се на тъм на та
те ч ност и не бър за ха да на д ни к нат в бъ де ще то. Ди ми тър и Йор- 
дан бя ха за б ра ви ли ча ши те си, по тъ на ли във ве ч ния си раз го вор
за... хи ля ди те дре б ни и не тол ко ва дре б ни не ща от Вче ра и
Днес, за хи ля ди те ни ш ки, пре в ръ ща щи се във ве ри ги, за хи ля- 
ди те па я жи ни, пре в ръ ща ни в мре жи и ог ра ди, за ти хия и яв ния



те рор... За вси ч ко оно ва, до п лу ва ло от Вче ра, вко п чи ло се в Днес
и уду ши ло Ут ре, за ця ло то бе зи мен но зло око ло тях, ко е то ве че
бе на ме ри ло име то си... Го во ре ха - за то та ли тар на та дър жа ва.
То дор сви ре ше Лун на та со на та и днес я сви ре ше бе зу п ре ч но.

- Ма мо, виж ми ча ша та - Ди ля на не тър пе ли во из бу та кре х ка та
ча ш ка от по з ла тен ко с тен по р це лан към дру гия край на ма са та.
Гла д ки те й бу зи бя ха по ро зо ве ли от то п ли на и оча к ва не.

Ири на с пре с то ре на до са да сло жи очи ла та си и се вгле да в
чер ни те сле ди от ка фе то. Да гле да на ка фе за нея бе ше не що ка- 
то ри ту ал. По то зи на чин за ба в ля ва ше го с ти те си, ка ра ше ги да
се от пу с кат и да спо де лят дре б ни те си и не тол ко ва дре б ни про- 
б ле ми, по то зи на чин вси ч ки се раз то вар ва ха, а по ня ко га, ко га то
раз го во рът за ми ра ше, то ва бе до бър на чин да го съ жи ви. Но все
по-че с то при я тел ки те й, а и при я тел ки те на дъ ще ря й ид ва ха не
за да пи ят ка фе, а за да им гле да. И се га Ди ля на оча к ва ше... Ка к- 
во ли оча к ва ше - да й ка же ка к во ще се слу чи след ден, след два,
след ме сец, след го ди на... или да на п ра ви та ка, че след ден, след
ме сец, след го ди на, да се слу чи не що ху ба во? Ири на за вър тя ча- 
ша та, чер ни те фи гур ки от дъ но то се из п ра ви ха и ху к на ха - бър- 
зи и жи ви, из ля зо ха от нея и се раз пи ля ха. Тя за т во ри очи и ви- 
дя, как ед на по ед на се за в ръ щат. Не зна е ше как, но зна е ше, че...

- Ча ка те го ля ма ра дост - до ед на се д ми ца, до де сет дни най-
мно го... За дру га би би ло ра дост, за те б ня ма да е ра дост…

- Ка жи ка к во ще ста не след два ме се ца - не тър пе ли во из бу х на
Ди ля на. Не оби ча ше на ме ци те на май ка си за раз ни “ус пе хи в
лю бо в та”. Един с т ве ни ят ус пех, кой то в мо мен та же ла е ше, бе ше
до с та тъ ч но ви сок ус пех на кон кур с ния из пит по ма те ма ти ка, до
кой то ос та ва ха два ме се ца.

- Тол ко ва да леч не се ви ж да. Ча ша та ти е тъм на, мно го тъм на,
до края на ля то то - Ири на не вяр ва ше в чер ни те фи гур ки по дъ- 
но то на ча ша та, но сър це то й се сви.- На ми с ли си ед но же ла ние
и сло жи па лец на дъ но то - от се че тя и й ста на по-ле ко.

Ди ля на то ч но то ва ча ка ше - мо мен тът на ис ти на та. Тя не вяр- 
ва ше в гле да не то на ка фе, но со б с т ве на та й ста ти с ти ка бе ше ка- 
те го ри ч на - в осем от де сет слу чая май ка й по з на ва ше да ли на- 
ми с ле но то ще се сбъ д не, или не.



- Ще ста не. Ще има про б ле ми, но ще ста не - и Ири на си от дъ- 
х на, за що то не зна е ше как, но зна е ше, че то ва на и с ти на ще ста- 
не... И Ди ля на ще бъ де сту ден т ка на е сен.

- Мо ля те, виж и мо я та ча ша - Да ни е ла бе ше про те г на ла ръ ка
и я гле да ше с ус ми в ка и обо жа ние.

- На дъ но то ти има пъ лен кръг... Го лям ус пех, за вър ше ност...-
Ели слу ша ше раз се я но, за що то се опи т ва ше да уло ви ня кои из- 
пу с на ти фра зи от раз го во ра на ба ща си с Йор дан. Ири ни ни те
пре д с ка за ния в мо мен та не й се стру ва ха осо бе но до с то вер ни; тя
ве че зна е ше за ус пе ш но то й кла си ра не на на ци о нал на та олим- 
пи а да по хи мия и ни как не бе ше тру д но да пре д с ка з ва ус пе хи.
Не ус пе хи те я ин те ре су ва ха, а бъ де ще то.

- Ос та ви  това. Ка к во ще ста не след пет го ди ни? - гла сът на
мо ми че то бе ше тол ко ва не о в ла дян, че Ири на ос та ви ча ша та на
ма са та и я по г ле д на над очи ла та си.

- Не при е май ду ми те ми тол ко ва се ри о з но, то ва е са мо иг ра. И
все пак, го лям ус пех те ча ка, чу ка на вра та та. А мо же ве че и да е
вля зъл у до ма. Ще си на ми с лиш ли же ла ние?

И Ели си на ми с ли, за пър ви път - с ця ла та си ла на ума, ду ша та
и тя ло то си. Да ли за пър ви път се га раз б ра, че ви на ги, от он зи
пър ви ден, ко га то за пър ви път Все ле на та бе из бу х на ла с цве то ве
и сло во в гла ва та й, то ва бе ис ка ла... че ви на ги то ва ще ис ка... ви- 
на ги, ка к во то и да се слу чи, ка к во то и да пра ви - то ва ще бъ де
пър во то и по с ле д но то и един с т ве но то ва ж но не що в жи во та й.
За вър тя ле вия си па лец и из чи с ти мъ тил ка та от дъ но то на ча ша- 
та си.

- Ще ста не. Но ня ма да е ле с но, Ели.  И ни как ня ма да е ско- 
ро... Всъ щ ност, не е то ч но та ка...- Ири на млъ к на. Чер ни те фи- 
гур ки, раз п ръ с на ти из ста я та се го не ха пред очи те й, вли за ха в
гла ва та й, гъ де ли ч ка ха мо зъ ка й, опи т вай ки се да ми нат през не- 
го. Сва ли очи ла та си и сти с на очи, за да про го ни връ х ле тя ло то я
гла во бо лие...- То ва, ко е то ис каш, ве че е за по ч на ло да ста ва. И
все ки ден ще ста ва, по мал ко. То е в теб. И ще ос та не в теб, до ри
да ис каш да се отър веш от не го... - гла ва та й оле к на, ка то из ме те- 
на. Вси ч ко бе ка за ла. Вси ч ко бе чи с то.



И чу до ви ща та бя ха да леч. Сле до бе дът на пре д ва ше. Гор чи ви- 
ят вкус на ка фе то бе от мил гор чи во то на де ня, то п ли на та му бе
из го ни ла то п ли на та на май. Раз го во рът бе ста нал общ. Раз го во- 
рът - за бъ де ще то, за ми на ло то, за тях. И за то та ли тар на та дър- 
жа ва в ко я то жи ве е ха...

...
Пре д с ка за ни е то на Ири на се сбъ д на. Или по не - за по ч ва ше да

се сбъ д ва.
Вя тъ рът ве е ше през от во ре ния про зо рец и от вя ва ше пер де та та

с цве тя, при ли ча щи на зве з ди, или със зве з ди, при ли ча щи на
цве тя. Ми ри ше ше на про лет, на зе мя, на чи с то. И не бе то, чи с то,
из цъ к ли ло лу на та си из х вър ля ше све т ли на та й и об ли ва ше с нея
све та. Ели се де ше на бю ро то, ос та ви ла две те си ръ це с раз пе ре- 
ни пръ с ти вър ху от во ре ни те стра ни ци на... От но во “не й но то”
спи са ние. Ля ва та й ръ ка по к ри ва ше сним ка та й, а дя с на та - за г- 
ла ви е то на пъ те пи са, от къс от кой то ня ко га бе из п ра ти ла...”Пъ- 
ту ва не до Фран ция”. Не бе ше ну ж но да че те. Не бе ше ну ж но да
го до ко с ва. Вси ч ко бе в нея - и сло во то, и ми на ло то, ко е то бе за к- 
лю чи ла с не го. И бол ка та - от съ п ри ко с но ве ни е то с ед на ме ч та,
от уда ра на кра со та та, от пър во то до ко с ва не до са мо та та на чо- 
ве ка сред хо ра та. Лу на та све те ше в про зо ре ца й... Не тук, в про- 
зо ре ца на хо те ла, край бре га на Се на. Бол ка та бли ка ше на та ла- 
зи, об ли ва ше я - бол ка та от не с по де ле на та с ни ко го кра со та. От
бя ла та хар тия на спи са ни е то чер ни те бу к ви пре ми на ва ха през
вър хо ве те на пръ с ти те й, и ду ми те, на пи са ни пре ди го ди на в
Па риж, от но во ожи вя ва ха в ума й...

...”За теб ми с ля, ма мо. И пи ша на лун на све т ли на... Чу в с т вам ну- 
ж да от бли зък чо век, от при я тел. Ис кам да го во ря. Да го во рим за ми- 
на ло то и бъ де ще то, за на с то я ще то, за жи во та и смърт та, за без с мър- 
ти е то и зве з ди те... за нра в с т ве ни те нор ми и за лю бо в та, за иде а ли,
при н ци пи, ме ч ти...

За теб ми с ля ма мо. Се дя на про зо ре ца и пи ша - на лун на све т ли на.
Пред мен са чер ни те во ди на Се на. Да леч са бля съ ци те на Па риж. Къ де
си ма мо?

Ми с ля, че те оби чам - теб в це лия свят... То ва ли е но с тал ги я та -
лю бо в та към май ка та? И май ка та - то ва ли е Ро ди на та? Не мо га да



оби чам кон тур от ге о г ра ф с ка кар та, за г ра ж дащ в се бе си ре ки, мо ре- 
та, пла ни ни. Не мо га да тъ гу вам за куп сгра ди, за х вър ле ни в ня кой
ъгъл на зе мя та...

За ка к во жи вее чо век? За коя зе мя уми ра?
Чия прах це лу ва и тръ п не?
Ко го да уби ва в не й но име?
Пак хо ра ли... За ра ди бу ци пръст, пре вър на ли се в пръст от хо ра...
Зе мя та се вър ти, пра хът се раз сей ва, по ли та в про с то ра и по къл ва

в пръ ст та на друг на род... Пъ те ки те от ни чия зе мя не спи рат вя тъ- 
ра.

То га ва - кой ни раз де ля? Кой ни по с та ви в кле т ки? Са ми ли се за т- 
во ри х ме в тях...

Но щ та пре ва ля...”
Но щ та пре ва ля ше. Не й на та нощ, дне ш на та. Лу на та стру е ше

през про зо ре ца. Не й ни ят про зо рец, дне ш ни ят. И има ше ну ж да
от бли зък чо век. Спи са ни е то, от но во ста на ло не й но, от но во
при ю ти ло не й ни те ми с ли, ле же ше на бю ро то и то п ле ше ръ це те
й. Своя жи вот ли жи ве е ше днес? И ут ре - свия жи вот ли ще ше да
жи вее? А след ут ре... По ка на та от ре да к ци я та да при съ с т ва на
го ди ш на та сре ща на аби ту ри ен ти те-твор ци, за х вър ле на ня къ де
из ста я та про га ря ше гла ва та й - то ва ли бе не й но то бъ де ще... То- 
ва ли - ко е то ще се слу ч ва все ки ден... И все ки ден ще се от да ле- 
ча ва... Или - дру го бе не й но то бъ де ще?

Но щ та пре ва ля ше. Дне ш на та нощ. За х вър ле ни, за т ру па ни
под ку пи ща из пи са ни и не из пи са ни стра ни ци фор му ля ри те за
по с тъ п ва не във ВУЗ се опи т ва ха да си про би ят път до съ з на ни е- 
то й... за по с тъ п ва не в хи ми че с ки ВУЗ...

Но щ та пре ва ля ше.
Пи с мо то на Сто ян леже ше на пер ва за на про зо ре ца - об ля но в

лун на све т ли на. Все още не от во ре но. Ка то още ед на не от во ре на
вра та към бъ де ще то. Дъ лъг ли бе пъ тят след нея... или свър ш ва- 
ше с про паст? Ели про те г на ръ ка към тъм но то пред се бе си.
Пръ с ти те й про би ха амор ф на та му плът. През ду п ки те про те ко- 
ха зве з ди.

...



Си ва и мъ т на, зо ра та на Днес по д го ни плъ т но то чер но на Вче- 
ра. Из т ла с ка го - от бу ло то на об ла ци те и за бу ле ни те вър хо ве до
скри ти те ъг ли на къ щи те, сгу ше ни в гън ки те на до ли ни те.
Слън це то про ви ра ше лъ чи те си през зве з до пад от чу ж ди све то- 
ве. Ду ми те пул си ра ха, го ря ха, ви е ха и ма ч ка ха ли с та, на кой то
бя ха ги на пи са ли...

“...Ко га то че тох есе та та ти, усе щах си ла та на ду ми те и сми съ ла
на то ва, ко е то ми вну ша ва ше чрез тях. Ко га то че тох пъ те пи са ти,
ми бе ше ску ч но. Без к рай ни опи са ния на об ла ци, тре ви, ли ва ди, пла- 
нин с ки вър хо ве, мъ г ли. Ако е ли те ра тур но уп ра ж не ние - до б ре. Сра в- 
не ни я та ти са об раз ни...”от с ре щ ни ят хълм при ли ча на от се чен
врат, от си ви те жи ли на кой то те че зе ле на кръв”, но ако ис каш да бъ- 
де че тен от хо ра та, пи ши за хо ра та... На вси ч ки те пе т де сет стра- 
ни ци, ко и то ми да де, не на ме рих ни то един жив чо век. На и с ти на ли
не ви дя ни ко го, Ели?””

Зе ле на та кръв, из ти ча ща от от се че ния врат на хъл ма я за да ви.
Уда ви я. Ос та на ла без дъх, Ели уми ра ше в съ ня си. Ду ми те пул- 
си ра ха в ума й, го ря ха го и ви ей ки съ з да ва ха све та, сред кой то
бе ше жи ва. Са ма ли бе ше в то зи свят? Гла ва та й пул си ра ше. Из- 
ри г на. Взри вът по ме те вси ч ко. И бе ше ти хо. Ли це то й, ка то
стро ше но ог ле да ло се ус ми х ва ше с две ус т ни и с че ти ри очи. С
че ти ри ръ це и с двай сет пръ с та смъ к на гор но то ли це. Ос та на
пак та ка ва, ка к ва то бе. Съ бу ди се.

Из пъл зе ли от ли с та, вър ху кой то бя ха на пи са ни, ду ми те сма ч- 
ка ха ду ша та й. Вра та та към зве з ди те с тря сък се за т во ри. Ели от- 
во ри де бе ли те чер ни ко ри ци на те т ра д ка та, ко я то на ре че дне в- 
ник, и ко я то все по-че с то се пре в ръ ща ше в убе жи ще.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ, стра ни ца без с ле д на

Все по-че с то про тя гам ръ ка към ли с та и мо ли ва, за да се скрия от
ми с ли те си, да из бя гам - от вси ч ко край мен. Ос та на ли не що край
мен? Ос та на ли ня кой? Ко га ще до й де съ п ри ко с но ве ни е то със све та?
И са мо хо ра та ли са СВЕ ТА? За що... Ня ко га тър сех ра зум в ра с те ни- 
я та и усе ща не за съ з на ние в хи ля ди те пе съ чин ки на пу с ти ня та. Ня- 
ко га, ня ко га, ко га то ду ми те бя га ха от ръ ка та ми, ко га то сво бо д ни



пре пу с ка ха в гла ва та ми, а по с ле се раз бя г ва ха из ста я та и ху к ва ха в
сво бо д но то про с т ран с т во вън... И вси ч ко гу бех. И се бе си то га ва ли
из гу бих? Кое е мо е то ли це? Коя съм аз? Ка к ва да бъ да...

...Не знам. А щом не мо га да от к рия се бе си сред мно го то ли ца, по к- 
ри ли мо е то ли це и щом не мо га да от к рия пъ тя си сред мно го то пъ- 
те ки.... Как да на ме ря дру ги те край мен? И как да ги на п ра вя жи ви...
Не знам. А щом не знам, не мо га. То га ва?

Аз бър кам с бе ли пръ с ти в чер но то на оно ва, ко е то ще се слу чи...
Де нят вла с т ва ше, от нел пра ва та на от ми на ла та нощ. При б ра- 

ла по с ле д но то пи с мо на Сто ян в ли ч но то си че к ме дже, Ели вни- 
ма тел но по пъл ва ше де бе лия па кет с фор му ля ри за по с тъ п ва не
във ВУЗ...

Ко га то слън це то ог ря въз г ла в ни ца та й, за х вър ле на в най-си- 
вия от си ви те ъг ли на тъм на та й стая, Ели ос та ви вър ху нея гла- 
ва та си, кън тя ща от без з ву ч ни об ра зи.

 
 



ДВА ДЕ СЕТ И ОС МА ГЛА ВА

Оран же во, слън це то из г ря ва ше над Ду на ва. Мъ т но-зла ти с ти,
въл ни те му вла че ха умо ре ни цве тя - бе ли, жъл ти, чер ве ни, ро зо- 
ви и си ни - ка то ро к ли те на мо ми че та та, ко и то не бя ха ве че уче- 
ни ч ки. Слън це то из г ря ва ше и ог ря ва ше ли ца та им - умо ре ни и
ща с т ли ви от без сън на та нощ, от пър вия бал в жи во та им. Ве че
си ви, а не си ни бя ха гър бо ве те на до в че ра ш ни те им съ у че ни ци,
стру па ли се на ръ ба на ка мен ния бряг.

- Хай де да плу ва ме в Ду на ва! - из ви ка ня кой и раз ру ши сте на- 
та от си ви, ве че мъ ж ки гър бо ве, на д ви с на ла над си вия бряг на
ре ка та. По ле тя ха - са ка, ри зи, ду ша щи вра то в ръ з ки, сти с ка щи
обу в ки и мом че ш ки те ла.

- Уче ни ци! Да не сте пи я ни?! - гла сът на мла да та им кла с на,
за ме ч та но гле да ща из г ре ва допре ди миг, кло ко че ше от па ни ка и
ужас - Ще се уда ви те! Вър не те се!!!

- Не се стра ху вай те, дру гар ко Ди ло ва. Пи я ни сме от сво бо да -
от вър на ня кой и по ле тя към мъ т но з ла т ни те во ди на ста ра та ре- 
ка.

Мо ми че та та въз бу де но пи щя ха и ти ча ха по ка мен ния бряг -
ка то ко ко ш ки, из мъ ти ли па тен ца. Мом че та та гор до шля па ха в
ти ня та и се чу в с т ва ха ге рои.

Ели гле да ше въл ни те - мъ т но-зла т ни от из г ре ва - и ис ка ше да
ги пре гър не. Или да се от пу с не - в ла с ка та им. Ко п ри на та на бя- 
ла та й ро к ля те же ше, дан те ла та, уви ла ра ме не те й ду ше ше... Как
ис ка ше - и тя да е пи я на от сво бо да, да из х вър ли вси ч ко от се бе
си и да плу ва... сре щу въл ни те на го ля ма та ре ка, до из во ра... до
из во ра на вси ч ко...

- Ели, сти га... Хай де да вър вим! И не си ми с ли да вли заш в тая
мръ со тия - ка к то ви на ги ра зум на и пра к ти ч на, здра во стъ пи ла
на тън ки те си то к че та, Ди ля на бе до нея... връ з ка та й със све та и
хо ра та.

Ели се от къ с на - от из во ра, и вси ч ко оно ва, ко е то той по ра ж да- 
ше. Вя тъ рът ве е ше в ли це то й - от на ся ше ко си те й, бя ла та ро к ля,



ду ша та й... Не, ду ша та й си бе ше в нея. По г ле д на в очи те на Ди- 
ля на - зе ле ни, ка то зе ле на та ко п ри на на ро к ля та й, ка то зе ле на- 
та сян ка на дър ве та та, ка то тре ви те, скри ти под тях. И ви дя, че
те не са съ в сем съ щи те, ка то вче ра.

- Слу чи ло ли се е не що? - във въ п ро са й ня ма ше лю бо пи т с т во,
са мо по ка на за раз го вор.

- И да и не. Не знам ка к во да ка жа...
- Са мо ако ис каш...
Раз го во ри те им ви на ги бя ха та ки ва - не до из ка за ни с ду ми. Ня- 

ма ше ну ж да от ду ми - за се ри о з ни те не ща. Ми с ли те им се про- 
мъ к ва ха ня как - през от во ре ни те им очи, или през за т во ре ни те
че ре пи - те не зна е ха. Но зна е ха, че мо гат да се раз бе рат без ду- 
ми. Ду ми те бя ха ну ж ни са мо за да об съ дят ре ше ни е то на ня коя
за да ча, или сми съ ла на ня кой урок, или... по ня ко га ду ми те тря б- 
ва ха и за дру ги не ща.

Току-що из г ря ло, май с ко то слън це ве че при пи ча ше. Гра дът
още спе ше. Вя тъ рът го не ше по пра з ни те ули ци вче ра ш ни бо к- 
лу ци и ги за п ра ща ше в ли ца та на аби ту ри ен ти те. Тя х на та нощ
ве че бе свър ши ла.

- Ща с т ли ва ли си?
Ди ля на се ус ми х на, но Ели не ви дя очи те й, за сен че ни от дъл- 

ги те й ми г ли.
- Да. Най-по с ле учи ли ще то свър ши, за ви на ги. Ос во бо дих се от

то зи то вар. Ка к во то и да до й де от тук на та тък, по-ло шо не мо же
да бъ де. А ти? Са мо не ми ка з вай, че из пи т ваш но с тал гия по
уче ни че с ки те дни, за що то ня ма да ти по вяр вам…

- Ни ка к ва но с тал гия не из пи т вам, ма кар че не бя ха тол ко ва
ло ши - Ели по г ле д на Ди ля на, за що то зна е ше, че то ва ще я по д- 
ра з ни, ако не раз бе ре, че е ше га - Да ли съм ща с т ли ва, не знам...
Не знам да ли най-ло шо то ми на, или пре д с тои...

Кра си ви, ка то при ка з ни при н це си, те сто я ха пред олю ще ния
вход пред до ма на Ди ля на и им се стру ва ше, че ця ло то вре ме,
чак до свър ше ка на све та ня ма да им сти г не, за да си ка жат вси ч- 
ко - с ду ми, или с мъл ча ние. Ле ка ка то ба ле ри на, ка к ва то ни ко га
ня ма ше да ста не, Ди ля на ли т на към тъм но то стъл би ще, а Ели



про дъл жи да вър ви сре щу из г ре ва, ос та ви ла ко си те си на вя тъ- 
ра.

...
- Да ни е ла... Мо же ли? Мо же ли да те из п ра тя...- гла сът из ли за- 

ше на тла съ ци от гър ло то на Си мо, но из г ле ж да не умо ра та, а
не що дру го бе при чи на  за за т ру д не но то му ди ша не.

Ели се спря и го из ча ка - ко ми ч на фи гу ра с усу ка ни кра чо ли,
за ле п на ла за гър ба ри за и обу в ки, ко и то ос та вя ха мал ки езер ца
по ас фал та след вся ка кра ч ка; са ко то му, бе зу п ре ч но ог ла де но и
чи с то, ви се ше на ля во то му ра мо, а вра то в ръ з ка та се по да ва ше
от джо ба. Си мо я до го ни. Ли це то му бе ше чер ве но ка то кръ в та,
която сър це то, ка чи ло се в гър ло то, тру д но раз пре де ля ше по ця- 
ло то тя ло.

- Не бър зай  тол ко ва, тук съм - Ели се ус ми х ва ше и го гле да ше
с тол ко ва обич и съ чу в с т вие, кол ко то мо же ше да из це ди от се бе
си.

Че с то се свръ ща ха за е д но от учи ли ще, че с то го во ре ха за раз ни
не ща - по ня ко га за уро ци те, по ня ко га за жи во та и сми съ ла на
чо ве ш ко то съще с т ву ва не. Ря д ко го во ре ха за ма те ма ти ка и за да- 
чи, ма кар че той бе ше най-до б рия ма те ма тик в кла са и мо же би
- един от те зи, ко и то бя ха най-до б ри в све та сред те х ни те връ с т- 
ни ци. Но то ва, за ко е то го во ре ха ви на ги, бе Ди ля на.

- Тя... мно го ли е сър ди та? - ду ми те ед ва се от кър ти ха от гър- 
ди те му, сър це то му бум те ше и ги за г лу ша ва ше.

Ели не вол но за ба ви кра ч ки те си. Си мо спря. Бе ше на вел ру са- 
та си гла ва и не от къ с ва ше по г лед от обу в ки те си, ко и то ос та вя- 
ха мал ки езер ца по ас фал та... От езер ца та по те ко ха мал ки ре ки.

- Не е. А тря б ва ли да е сър ди та? - Ели не пи та ше, са мо ос та вя- 
ше мя с то за от го вор.

Си мо от но во по в ле че кра ка по до бол ка по з на тия път - вся ка
ду п ка, вся ка пу к на ти на, вся ка ту фа тре ва, про би ла си път през
не ра в ни те тро то ар ни пло ч ки и из ко ру бе на та ули ч на на с тил ка
го гле да ше с по з на тия си про фил... и ни що не бе ше съ що то... Ве- 
че ни ко га ни що ня ма ше да бъ де съ що то, за що то през та зи по с- 
ле д на уче ни че с ка нощ той бе из ва дил ду ша та от тя ло то си и я



бе дал на... Има ше ли зна че ние, щом тя, из г ле ж да, до ри не бе ше
раз б ра ла...

- Ни що ли не ти ка за? Тол ко ва ожи ве но го во ре х те...- Той млъ к- 
на, не ис ка ше да зна ят, че е вър вял след тях.

Не ис ка ше да зна ят - ка к во му е. Не ис ка ше да бъ де тук и да
го во ри с дру га. Не ис ка ше - ка к во то и да е. Но бе ше тук, вър ве- 
ше с дру га, гле да ше как лу к со з ни те й обу в ки за тъ ват в не ра в ния
път и ча ка ше ду ми те й - ка то при съ да.

- За мно го не ща го во ри х ме, Си мо. Ко га то се раз де ли х ме ми ка- 
за, че е ща с т ли ва... - и Ели бе ща с т ли ва, за що то разбра, че е на п- 
ра ви ла един чо век ща с т лив.

- Слу шай, се га ве че знам ка к во ще пра вя. И ни що и ни кой ня- 
ма да ме спре. Ще кон с т ру и рам ра ке ти, ко и то ще сти г нат до зве- 
з ди те... Ще ви диш, че ще ста не. Ка жи й го! - ни що не бе ос та на- 
ло от ме лан хо ли я та му. Ли це то му бе бле до, а очи те му све те ха
ка то си ни слън ца и гле да ха - там, къ де то се ра ж да ха зве з ди те.

...
Ди ля на за т во ри те ж ка та вхо д на вра та и се об ле г на на нея. Ти- 

хо и тъм но бе ше в къ щи - вси ч ки спя ха. Тя съ бу зе ле ни те си ве- 
лу ре ни обу в ки и се при б ли жи с 12 сан ти ме т ра към зе мя та. Кра- 
ка та й бя ха оте к ли от умо ра, но вме с то да се д не, тя от но во се из- 
п ра ви на пръ с ти - ле ка и бо са, и ли т на - на кол ко ли сан ти ме т ра
- над зе мя та. За вър тя се - ве д нъж, вто ри път, тре ти път... Ро к ля та
й раз цъ ф на, об гър на я, ка к то ча ш ка на цве те об г ръ ща пра ше ца
си. Тя про дъл жа ва ше да се вър ти - ве д нъж, вто ри път, тре ти път,
и от но во и от но во... Ро к ля та й шу ме ше, ка то по вей на вя тър.

То дор, с раз ро ше на ко са и с пи жа ма, от кра чо ли те на ко я то
кра ка та му стър ча ха по не две пе ди, сто е ше об ле г нат на вра та та
и не сме е ше да по м ръ д не, за да не из го ни ви де ни е то от съ се д на- 
та стая. Ни ко га не бе ше ви ж дал се с т ра си та ка ва, до ри не бе до- 
пу с кал, че ве ч но се ри о з на та й фи зи о но мия мо же да из лъ ч ва
тол ко ва све т ли на. Ди ля на тан цу ва ше и му зи ка та на тя ло то й
звън на в гла ва та му...

Къ ща та ви б ри ра ше, пи а но то се тре се ше и кри с тал ни те ча ши
в ку х нен с кия бю фет звъ ня ха. Ири на се съ бу ди със сви то сър це,
пре г лъ т на и глъ т на сто ма ха си, ста нал на то п ка - съ ну ва ше ли,



или по лу дя ва ше? Или май де ца та й бя ха по лу де ли... То дор сви- 
ре ше - не що, ко е то тя ни ко га не бе ше чу ва ла, а Ди ля на тан цу ва- 
ше, ка к то ни ко га не бе ше я ви ж да ла. Йор дан кро т ко по хър к ва- 
ше на съ се д но то ле г ло. Ря з ко пое въз дух за да им се ска ра, но...
този път, по не то зи път тя х на та ра дост й се сто ри по-ва ж на от
спо кой с т ви е то на съ се ди те.

По с ле д ни ят акорд от з ву ча, ка па кът на пи а но то тра к на, Ди ля- 
на се д на на сто ла до пе ч ка та. Чак се га за бе ля за, че брат й и май- 
ка й са бу д ни. Сму ти се - то ва съ в сем не бе тя - та ка ва, ка к ва то
бя ха сви к на ли да я ви ж дат... Та ка ва, ка к ва то тя бе сви к на ла да
ми с ли, че е... Кръ в та плъ т но пул си ра ше в тя ло то й. От ме ре ни те
уда ри на сър це то я от п ра ща ха до все ки нерв, до вся ка ка пи ля ра
и пра ве ха бу зи те й ро зо во-пра с ко ве ни. Му зи ка та пул си ра ше в
гла ва та й и тан цът я опи я ня ва ше... За що не бе тан цу ва ла та зи
нощ... За що не бе за т во ри ла очи те си - да не ви ж да раз к ри ве ни- 
те си лу е ти край се бе си... за що не бе ос та ви ла му зи ка та да я но- 
си, да мо де ли ра дви же ни я та й, да я из пъл ни с енер ги я та си... и
да на ме ри ща с ти е то там, скри та сред пла с ти ка и зву ци...

Съл зи, го ре щи и со ле ни, те ча ха по пра с ко ве ния мъх на ли це то
й...

Слън це то пъл зе ше към зе ни та си и раз то чи тел но из х вър ля ше
лъ чи те си. Ка мен ни те сгра ди на гра да ал ч но ги по г лъ ща ха, на- 
пи ча ха се и ка то пе щи бъл ва ха зной.

Са ми бя ха - в се вер на та стая, все още па зе ща хлад зад сте ни те
си. И бе ше ти хо - в ця ла та къ ща.

- Пре д с ка за ни е то ти се сбъ д на - ти хо ка за Ди ля на и гла сът й
за г лъ х на. Не бях ща с т ли ва, ко га то тря б ва ше да бъ да...

Съл зи те, го ре щи и со ле ни про дъл жа ва ха да те кат по пра с ко ве- 
на та й ко жа. Слън це то про дъл жа ва ше да пъл зи към зе ни та си.
Зной бъл ва ха сгра ди те, пре вър на ти в пе щи.

Не бе то бе съ що то.
...
Не бе то бе съ що то.
Из г ря ло то слън це пъл зе ше на го ре и си пе ше жар. Ос та на ла са- 

ма, Ели ба в но вър ве ше към до ма си и се сбо гу ва ше - с вся ко ка- 
мъ че, тре ви ч ка и ли с тен це, с вся ка ло к ва, пу к на ти на, или скри то



пре пя т с т вие. То по ли те си пе ха бе лия си пух вър ху гла ва та й, вя- 
тъ рът но се ше дъх на ли па.

И не бе то бе съ що то, за що то ни що не се слу ч ва ше.
Ели ба в но се връ ща ше, ула вяй ки по с ле д ни те ми го ве на сво я та

нощ и ча ка ше Де нят. Пър ви ят ден без учи ли ще...
На ра ми ли те ж ки те чан ти, опа ко ва ни в сини са ка и пре с тил ки,

не ви ж да щи бя ло то на де ня, уче ни ци те бър за ха за учи ли ще.
Не бе то бе съ що то.
Ели при дър па бра ва та към се бе си и ле ко я надигна. Опи та се

да я из бу та вдя с но и ед но в ре мен но да пре вър ти клю ча. Не ус пя.
Опи та пак - клю чът за я ж да ше и вра та та си ос та ва ше за к лю че на.
Въл ни на от ча я ние на с тъ п ва ха към нея и ка ра ха пръ с ти те й, ос- 
та на ли без кръв, да ста ват още по-не с ръ ч ни. Пое дъл бо ко дъх,
из го ни вси ч ки ми с ли от гла ва та си, а с тях и въл ни те на от ча я- 
ни е то и от но во при дър па бра ва та към се бе си, ле ко я на ди г на
и... вра та та се от во ри. На пра га сто е ше Фи лу, бос, по пи жа ма и с
кни га под ми ш ни ца. Гра б на ръ ка та й със сво бо д на та си ръ ка, а с
очи те си й кре ще ше да мъл чи. Ели до ри дъх не си пое, пре ди да
вле зе в ста я та си, ко я то вре мен но бе ше тя х на об ща стая. Вър ху
ма то во то стъ к ло на вра та та бе за ка че на ха в ли я та й - та ка, че ни- 
ка к ва све т ли на да не пре ми на ва към ан т ре то и дру ги те стаи на
къ ща та, то ч но ка к то тря б ва. Ели се по у с ми х на, мал ко на се бе си
и мал ко на Фи лу, за що то та зи нощ не тя бе ше кри ла све т ли на та.
Мал ки ят й бра то в чед от но во се бе ше свил вър ху ле г ло то и сло- 
жил кни га та на ко ле не, че те ше. Но не съ в сем - по г ле д на я кра де- 
ш ком, об ръ щай ки по ре д на та стра ни ца и уло вил очи те й, се ус- 
ми х на.

- Мно го ху ба ва кни га. Имаш ли още та ки ва?
Ели бе ви дя ла, че че те “Пи ле то” и зна е ше, че мно го би се ядо- 

са ла, ако я че те ня кой друг. На Фи лу, оба че, не мо же ше да се
сър ди.

- Кни га та не е моя, и тря б ва ше да ме по пи таш, пре ди да я взе- 
меш, а не да ро виш из не ща та ми...- не про дъл жи на та тък, за да
не го оби ди.

- До б ре, но теб те ня ма ше, а мен ме пра ти ха да спя. Те ос та на- 
ха в дру га та стая да си го во рят... Аз... Аз не съм ти ро вил из не- 



ща та, а са мо по на д ни к нах тук-там... Мно го ху ба ва кни га, по ч ти
кол ко то “Ка пи тан Не мо”... Имаш ли още та ки ва, а?

На Ели из ве д нъж й ста на сме ш но от сра в не ни е то - май мал ко
на д це ня ва ше хла пе то, при пи с вай ки му ин те лект на въз ра с тен.

- Ка к во об що имат “Ка пи тан Не мо” и “Пи ле то”?
Се га бе ше ред на Фи лу да се изу ми и да се ра зо ча ро ва от бра- 

то в че д ка си - един с т ве ния чо век, с кой то мо же ше да раз го ва ря
ка то с чо век.

- Ама ти се ри о з но ли пи таш? Че то е тол ко ва яс но - ка пи тан
Не мо ис ка да ви ди све та, все ед но, че е ри ба, за то ва си пра ви
“На у ти лус” и оти ва в оке а на... а Пи ле то... ами Пи ле то ис ка да
ле ти, за то ва ста ва ка нар че - то ва е.

Да, на и с ти на - то ва бе ше. Ели из ве д нъж се по чу в с т ва мно го
умо ре на и мно го, мно го ста ра. Се д на на сто ла пред бю ро то си и
сло жи кра ка вър ху пло та му. Слън це то, все още оран же во, се от- 
ра зи в сре бър ни те ап ли ка ции на обу в ки те й. Пър ви те обу в ки с
ви со ки то к че та, ко и то но се ше - не мо же ше да от къ с не очи те си
от тях, тол ко ва кра си ви бя ха, и тя бе ше тол ко ва кра си ва с тях, и
тол ко ва кра си во тан цу ва ше и за пър ви път ня ма ше ни ка к во зна- 
че ние, че е по-ви со ка от вси ч ки. Ва ж на бе са мо сво бо да та й и
кра со та та, ко я то я бе ос во бо ди ла.

- Мно го са ти гро з ни обу в ки те. И ти си гро з на с тях, при ли- 
чаш на май ки те.- Без це ре мон но за я ви Фи лу, про дъл жа вай ки да
че те “Пи ле то”.

Ели се стре с на - не от мне ни е то му за нея, а от то ва, че бе от га- 
т нал ми с ли те й. И тя от га т ва ше ми с ли те му, че с то, мно го че с то.
Но ни ко га не бе ше си гур на да ли от га т ва не го ви те ми с ли, или
на ми ра сво и те, за б ра ве ни, из гу бе ни и раз пи ле ни ня ко га ш ни
ми с ли. И не мо же ше да от къ с не очи те си от не го - мал ко ше с т го- 
ди ш но мом чен це, с ру са гла ва и бле да ко жа, с го ле ми очи, ко и то
по г лъ ща ха - стра ни ца след стра ни ца кни ги, ко и то мал ко хо ра
мо же ха да про че тат и раз бе рат...

- Мо ля ти се, раз ка жи ми за твоя бал! И... не е вяр но, че си гро- 
з на - раз ка я но про ше п на де те то, в чи и то очи тя ця ла та се от ра- 
зя ва ше.



- Не си стру ва да го во рим за ба ла. То ва изо б що не бе ше ис тин- 
с ки бал, ка то оне зи, от кни ги те... Па ро дия... Ху ба во бе ше са мо
су т рин та, ко га то оти до х ме на бре га на Ду на ва, за да по с ре щ нем
Из г ре ва... Там чо век ле с но мо же да си пре д с та ви, че е на бре га
на мо ре то, и въл ни те, с гре бе ни, пре чу пе ни от бу ря, се пли с кат
в кра ка та му... и...- Ели не по з во ли на връ х ли та щи те об ра зи на
мо ре и не бе, сле ти в ед но да за г ра бят съ з на ни е то й... Те ба в но
уми ра ха в очи те й, с ко и то се опи т ва ше да ви ди про зо ре ца на
ста я та си...

Вя тъ рът ве е ше и пре в ръ ща ше пер де то с цве тя, при ли ча щи на
зве з ди, или със зве з ди, при ли ча щи на цве тя, в ко ра б ни пла т на.
Съ в сем мал ко въ о б ра же ние бе ну ж но, за да се пре вър нат зве з ди- 
те му в ис тин с ки зве з ди, да се усе тят въл ни те на оке а на и въз ду- 
хът в мал ка та стая да се из пъл ни с ми ри са и сво бо да та му. За ле- 
п на ли за кле па чи те, пред очи те на Ели се ра ж да ха но ви те об ра- 
зи. Плъ т ни и три и з мер ни, те из пъл ва ха про с т ран с т во то край
нея... Фи лу ги по г лъ ща ше, за е д но с ду ми те й.

- Там ле с но мо жеш да си пре д с та виш, че си на бре га на оке а- 
на... И все ки мо мент ще ако с ти ра твоя ве т ро ход... Па лу би те му
бле с тят от чи с то та, оръ ди я та му, из лъ с ка ни, с тих бля сък све тят
в ам б ра зу ри те, пла т на та му, бе ли ка то пла нин с ки сняг, са по- 
гъл на ли це лия вя тър и са се из ду ли до пу к ва не... а на грот-ма ч- 
та та се вее пи ра т с ко то зна ме... Чел ли си „Ка пи тан Блъд”?

Вра та та ти хо се от во ри. Тих и ра но бу ден, ка к то ви на ги, на
пра га сто е ше дя до им. С на си те но-си ни очи, в ко и то се кри е ха
съ за к ля т ни че с ки све т лин ки и сил но за чер вен - от хи пер то ния,
или сму ще ние, той се ус ми х на и вле зе при тях. Фи лу го дръ п на
към се бе си, вко п чи се в длан та му и му пре да де не тър пе ни е то
си.

- Не още. Хайде, раз ка з вай! Ка к во ста ва ко га то се ка ч ва ме на
ко ра ба? Ние от до б ри те ли сме, или от ло ши те?

- То ва ви на ги за ви си от гле д на та то ч ка - мъ д ро ка за Ели и по г- 
ле д на към дя до си. Об ля го с ця ла та све т ли на, ко я то бе ос та на ла
в очи те й.

- Ка к во раз ка з ваш, Елин це - за ба ла, или за пи ра ти те?



Ели вди г на ра ме не - за ба ла мя с то ня ма ше в мал ка та им стая...
И про дъл жи да раз ка з ва ис то ри я та на ка пи тан Блъд, ко я то не
бе ше то ч но ис то ри я та на ка пи тан Блъд...
 



ДВА ДЕ СЕТ И ДЕ ВЕ ТА ГЛА ВА

Вя тъ рът ви е ше - пи ще ше в уле и те на ули ци те, блъ с ка ше ма си- 
в ни те гър бо ве на сгра ди те, про ни з ва ше ко ро ни те на дър ве та та,
усу к ва ше кло ни те им и от на ся ше ли с та та им - жи ви и зе ле ни,
за х вър ля ше ги в уле и те на ули ци те... И нов при с тъп по е ма ше
по ре д ния ви хър.  Тъм на та мъ тил ка на гра да, ях на ла вя тъ ра се
ка те ре ше по плъ т ни те му та ла зи и се опи т ва ше да сти г не зве з ди- 
те. Тъм но бе на в ся къ де...

Ку х нен с ка та лам па све те ше и се опи т ва ше да про го ни мра ка
от мал ка та стая. И не ус пя ва ше. Вя тъ рът ви е ше - пи ще ше в уле- 
и те на ули ци те, блъ с ка ше в про зор ци те на сгра ди те и по мел мъ- 
тил ка та на гра да го за х вър ля ше в ду ши те на оби та те ли те му. И
ги ду ше ше. Уду ше на, Ели се де ше, пре гър на ла ко ле не те си с ръ- 
це. Гла ва та й, пре кър ше на ле же ше вър ху тях. Очи те й ло вя ха из- 
гу бе ни те фо то ни на лам па та, а уши те й - ра в но мер но то по т ра к- 
ва не на олу ка, или на ку х нен с кия кран...

...Кап-кап... ка пе во да та и от мер ва вре ме то. Мо е то вре ме ли от- 
мер ва? Вие вя тъ рът, ка пе дъ ж дът. Тъм но е - в не ви де ли я бя ло то че- 
реп... Мо ят ли?

Лам па та из х вър ля ше све т ли на та си. Лъ с на ла, по вър х но ст та на
ку х нен с ка та ма са й я връ ща ше. Ръ це те на Ели ле жа ха ме ж ду тях
- ка то от кър ше ни. Фо то ни те ле тя ха и ка п ки те ти к та ка ха и бе ше
пра з но.

Пра з но е - в мен и из вън мен. Тя ло то ми за ле п ва по пре д ме ти те,
вър ху ко и то на ми ра по кой. Гла ва та ми е пу с та, очи те - не по д ви ж ни.
Из ля се жи з не на та ми енер гия. Без на де ж д на тъ га е об се би ла ду ша та и
съ з на ни е то ми. Бол на съм - от умо ра. От умо ра та да пре о до ля вам
дни те - ми на ли и сле д ва щи... И да тър ся на с то я ще то ме ж ду тях.

Ти хо е. И пу с то. И ко га то ми с ля за на с то я ще то - ви ж дам... не ви ж- 
дам ни що. Ти хо е. И пу с то.

Вя тъ рът ви е ше. Кър ше ше кло ни те на дър ве та та. Уд ря ше ги - в
ко ра ва та зе мя, и тя, ко ра ва, ги за п ра ща ше - об ра т но в ни що то,
ко е то си ос пор ва ха въз ду ш ни ви х ри и ка п ки дъжд.



Ти хо бе. И пу с то. В те с ния апар та мент, къ де то въз ду хът не
сти га ше. Ти хо бе. И ви х ри те ос та ва ха вън.

Не зная да та та - ще я на пи ша ут ре... Ве че ня кол ко дни съм без Дей- 
зи - не ми с лех, че ще ми тря б ва Дне в ни кът. Не ми с лех, че ня ко га от- 
но во ще имам ну ж да да го дър жа в ръ це те си и да из х вър лям в не го...
не ну ж ни те си ми с ли, или бол ка та, пул си ра ща ме ж ду ре б ра та ми...

По с ле д но ля то... по с ле д но де т с ко ля то, по с ле д на уче ни че с ка ва кан- 
ция... Или ве че не е уче ни че с ка? Не е. Вси ч ко свър ши. Но ни що не се
про ме ни. Бол на съм - от не о съ з на то се бе о т пу с ка не...

Мо ли вът стър же ше по гра па ви я лист от де т с ко бло к че за ри су- 
ва не. Не с т рой ни те ре до ве за чер та ва ха цве т ни  пе т на и кон ту ри,
заключили неясни форми. Вя тъ рът блъ с ка ше дъ ж до в ни ка п ки в
стъ к ла та, кра нът из це ж да ше во да та си в че ш ма та и бе ше ти хо.

Ти хо е - в мен. На вън вя тъ рът вие, в съ се д на та стая Дей зи спи...
На с т ръ х на ла ти ши на - чу до ви ща бро дят из нея. От но во чу до ви ща -
до ко га? До ко га ще се съ бу ж дам с вко ча не ни ве ни, до ко га - стра хът ще
из с му к ва кръ в та ми... или не чия дру га кръв... или не чии дру ги ве ни ще
бъ дат вко ча не ни.

За т во рих очи и ги при ти с нах с дла ни. И вър ху дла ни те ми, из под
за т во ре ни те си кле па чи, ви дях мо е то де т с т во... Лун ни те но щи на
мо е то де т с т во... Ата ви с ти чен страх - от све т ло то... И же ла ние за
по з на ние, за к лю че но в ня коя кни га... Без си лие…

От но во бол ка та ме връ х ле тя - из пъл зя от дла ни те вър ху очи те
ми... За що вси ч ко се по в та ря?

По с ле д но де т с ко ля то... Ко га то свър ши, ще по ра с на ли?...
Ели сти с ка ше очи те си и при ти с ка ше дла ни вър ху тях. Не зна- 

е ше - да пи ше ли, да ми с ли ли, или да ос та ви кар ти ни те, за ле п- 
на ли върху очите й да ожи ве ят...

Вя тъ рът ве е ше - от вя ги. И го ли ра ни зей на ха вър ху ръ це те й.
Зе ле ни те очи на Ди ля на по ле тя ха - ка то от с ку б на ти ли с ти от
дър во. Ка то жи ви кло ни към тях се про те г на ха здра ви те ръ це на
Си мо... не мо жа ха да ги уло вят... На с т ръ х на ли тръ ни, вко п че ни
за е д но - Аме лия и Бо жи дар тан цу ва ха, от на ся ни от лу ди ви х- 
ри... И тя - пре кър ше но от гръм дър во... Из т ръ г на се... И из ле тя...
Ти ча ха - по ме те ни и без ли ца... И пар кът ги по г лъ ща ше, по гъл- 
на ги. И ги из п лю - пред пра з ния ба сейн. Слън це то из г ря ва ше и



бо я ди са си ни те му пло ч ки в ли ла во. Де нят из г ря ва ше - по с ле д- 
ни ят уче ни че с ки ден. Умо ре ни, те на ся да ха по ръ ба на басйна и
про те г на ха бо си кра ка към ма ме ща та без д на. Ку ла та за ско ко ве
хвър ля ше сян ка та си на го ло то дъ но...

Кар ти на та се раз па д на. Ли ца та, из бя га ли вър ху ли с ти те на
дър ве та та в пар ка се за вър на ха по ме с та та си и уче ни ци те от но- 
во при до би ха име на та си. Бе ли те пръ с ти на Ели сти с ка ха ли с ти- 
те от бло к че то за ри су ва не, не ра в ни те ре до ве за чер та ва ха цве т- 
ни те пе т на и кон ту ри те, ос та на ли от от ле те ли те ви де ния.

Ри су вах. И бях сля па. Но на ли с та се га не ви ж дам то ва, ко е то ви ж- 
дах със сле пи те очи. И пак ос та ват ду ми те...

А мо же би и те не сти гат.
Ни що не сти га, за да бъ де опи сан Кра ят. И На ча ло то. И без в ре ми е- 

то ме ж ду тях.
Но щ та пре ва ля. Дъ ж дът из ми све та. А мен ка к во ще ме из мие?
За дъл жи тел на та част от жи во та ми при к лю чи. Ед но о б ра зи е то на

дни те, пъл зя щи без сле да. Стра хът от Ут ре. Умо ра та, на т ру па на
от вси ч ки без с ми с ле ни не ща. Стра хът от Вче ра. И ужа сът, че вси ч ко
е про пу с на то.

Жи во тът ми от ми на - не са мо за дъл жи тел на та част. Ка к во ос та- 
на в мен? Ще сти г не ли за по с ле... Тол ко ва мно го не ща ми пре д с то ят,
но гле дам в чер но и брод не ви ж дам. Все още не осъ з на вам сво бо да та.
Ще бъ да ли - сво бо д на... ня кой ден...

Вра та та ти хо тра к на и пу с то та та от ле тя. Дей зи сто е ше на пра- 
га - раз чор ле на и съ не на, тя кри е ше очи те си зад дъл ги те си ми- 
г ли.

- Още ли не спиш, Елин це, ми с лех, че си за б ра ви ла лам па та.
При т во ри вра та та след се бе си и се д на до Ели. Ус ми х ва ше се,

при ми жа ла сре щу све т ли на та.
- Пи ша. А ти, за що не спиш?
- Съ бу дих се от бу ря та - ка то че ли мо ре то се из ли ва от не бе- 

то... За бу ря та ли пи шеш? Ще ми про че теш ли? Съ в сем се съ бу- 
дих, а и ко га ли ско ро пак ще ни се слу чи да сме за е д но...

- Не е за че те не. За мен е. Но ако ис каш, мо жем да си по го во- 
рим. За по ч нах да пи ша, за що то ня ма ше на ко го да ка жа то ва,



ко е то ми с ля; по с ле до й до ха дру ги ми с ли и...- Ели се ус ми х на,
вди г на ра ме не и из бу та из пи са ни те ли с ти в края на ма са та.

И Дей зи се ус ми х на с ве че от во ре ни очи. По сър на ло то й ли це
се бе ше ожи ви ло. Но щ та бе ше из ми ла умо ра та, стре са, тре во га- 
та... и из под тях, от чи с то то, на д ни ча ше пре ди ш на та Дей зи,
она зи, ко я то ти ча ше бо са в бу ря та и хвър ля ше ча дъ ра си при
вся ка све т ка ви ца. И Ели от но во се бе пре вър на ла в най-сво бо д- 
но то де те - с та ка ва „май ка” до се бе си, кой не би бил?... Знаеше,
че от но во мо же ше да й ка же - вси ч ко.

- За що не си с Фи лу та ка ва, ка к ва то бе ше с ме н, ма мо? - Ели не
за бе ля за, че я на ре че та ка, ка к то ня ко га я наричаше, ко га то май- 
ка й бе ше да леч, а тя има ше ну ж да да на ри ча ня ко го „ма мо”.

Ти ши на та в ста я та от но во бе ше из го ни ла бу ря та. Све т ка ви ци- 
те раз ди ра ха мра ка, но тъ т не щият гро хот на раз ши рен от зноя
въз дух ос та ва ше от въд.

- Ка к ва не съм с Фи лу?
Ели мъл че ше. И ду ми те не сти га ха - как ис ка ше - ка то в “Ка ка- 

ви ди те” да мо же да пре ве де кар ти ни те от сво я та гла ва в чу ж ди- 
те гла ви, и ми с ли те, ко и то бу шу ва ха в ума й, и чу в с т ва та, ко и то
раз ди ра ха то ва, ко е то бе за к лю че но в кле т ка та ме ж ду ре б ра та й.
И все пак - са мо ду ми те ос та ва ха. И во ля та - чрез тях да пре да де
на дру ги те то ва, ко е то бе ше в нея.

- Не зная... Знам той ка къв е... Не е сво бо ден. Аз бях. За що? Ка- 
к во е по-раз ли ч но в теб... За що то ние с не го си при ли ча ме. Се га
и аз не съм сво бо д на. Не съм би ла сво бо д на с Ана ни ко га... С нея
сме го во ри ли за вси ч ко... То га ва ог ра ди те от с тъ п ва ха. И вси ч ки
при м ки се от пу с ка ха... И бе ше све т ло, то п ло и про с тор но, ка то
на сво бо да... но са мо до ка то го во ре х ме... и но щем пак пи шех на
лун на све т ли на. И су хо жи ли я та ми се схва ща ха от страх при
вся ка стъ п ка, ко я то се опи т вах да на п ра вя встра ни от ли ни я та,
ко я то ми бе ше на чер та ла тя...

Гла сът на Ели се пли с ка ше на въл ни, ка то при бой. Об ра зи те,
ко и то се ра ж да ха в ума й се раз би ва ха на хи ля ди кри с тал ни ка п- 
ки, а по с ле, умо ре ни па да ха вър ху ска ли те и по пи ва ха... в ума на
Дей зи. И Дей зи ви ж да ше про с т ран с т во то, от ко е то сво бо да та бя- 
га ше. Но не раз би ра ше ка к во об що има тя със сво бо да та. И с бя- 



г с т во то й - от жи во та на Ели. И с ли п са та й - в жи во та на Фи лу.
Сво бо да та... тол ко ва мал ко сво бо да бе ос та на ла.

Вя тъ рът блъ с ка ше стъ к ла та и из ли ва ше не бе с ни те по то ци
вър ху тях. Пла че ха стъ к ла та и ня ма ше кой да из бър ше съл зи те
им.

- За що ми с лиш, че Фи лу не е сво бо ден? Той има вси ч ко, ко е то
по же лае и пра ви вси ч ко, ко е то ис ка.

- Има вси ч ко, ко е то по же ла еш, и пра ви вси ч ко, ко е то ми с лиш,
че ис ка... Пре ка ле но мно го се гри жиш за не го; гри жи те те жат и
сма з ват... За бър за на да пра виш вси ч ко, ко е то ми с лиш, че е ну ж- 
но, за б ра вяш да ви диш на не го ка к во му е ну ж но... - Ели гле да- 
ше в око то на про зо ре ца и пи е ше съл зи те му, а не й но то де т с т во,
ос та на ло на ед на се д ми ца зад гър ба й виеше с гласа на бурята и
го ре ше гър ло то й.

- Са мо ду ми, иг ра на ду ми… ка з ваш ли не що с тях, Ели, или
ти ха ре с ва как зву чат? Ху ба во зву чат, бих ка за ла, но...- Дей зи не
про дъл жи, не зна е ше как... или не ис ка ше да из лее вър ху мо ми- 
че то гне ва, кой то кло ко че ше в ду ша та й.

И Ели мъл че ше, не ис ка ше да го во ри. Не мо же ше. Кар ти ни те,
за ле п на ли за дла ни те й се раз па да ха. Уга с ва ха. И лун ни те лъ чи,
съ б ра ни с лу па, ос ве тя ва ха са мо не й ния страх, раз пи лян през го- 
ди ни те. И Фи лу, пъ х нал но щ на та лам па под оде а ло то, ос та ва ше
сам със своя ужас от от ва ря ща та се вра та... И ве че ни що ня ма ше
зна че ние, за що то сво бо да та, Ели смъ т но усе ща ше - бе не що
мно го по ве че...

- Не знам ка к во е сво бо да та, Дей зи... она зи сво бо да, за ко я то се
уми ра... и ако имаш пре д вид нея, аз на и с ти на го во ря са мо ду- 
ми... И все пак, аз ис кам дру га сво бо да. Сво бо да, с ко я то се жи вее
- за нея го во ря... и не знам ка к ва е, за що то са мо чу в с т вам ли п са- 
та й.

Ели от но во за мъл ча. Усе ща ше гне ва на Дей зи. Усе ща ше не- 
при я зън та й към ду ми те, към пра з ни те ду ми... Пра з ни ли ду ми
го во ре ше?

Дей зи ста на от сто ла си, но не из ле зе. Само ос та ви по г ле да си
да се блъ с ка в та ла зи те на бу ря та, ко и то пре ви ва ха ко ро ни те на
спя щи те дър ве та.



- Ед на не про че те на през но щ та кни га не е ли п са на сво бо да -
про ше п на по ми ри тел но.

- Стра хът е ли п са на сво бо да - гла сът на Ели ум ря на су хи те й
ус т ни.

       Но ве че ня ма ше зна че ние. За що то ве че зна е ше то ва, ко е то
тъй дъл го бе тър си ла.
 

НО ВИ ЯТ ДНЕ В НИК НА ЕЛИ I стр.
...Не зная коя да та е, но е съ бо та и ми с ля, че все още е юли.
Са ма съм. Ма ма, Дей зи и Фи лу са на раз хо д ка. Аз слу шам му зи ка и

пи ша - пър ви те ре до ве в но ва та те т ра д ка, ко я то ще ста не обе жи ще
за вси ч ки мои ми с ли, ко и то, ка за ни гла с но, из г ле ж дат не ле пи...

Днес е све тъл ден. Кра сив и то пъл. Сен ки те на но щ та са да леч - са- 
мо рон до то на Ме фи с то фел про бу ж да ми на ло то. За т ру па но ми на ло,
на ед на ръ ка раз с то я ние от мен...

Днес е све тъл ден - със зе ле ни шу мя щи дър ве та и си ньо не бе...
Бла го да ря на жи во та за то зи ден. Бла го да ря на жи во та за без г ри жи- 

е то на то ва ля то, за сме ха, за не ж но ст та... за му зи ка та и за бъ де ще- 
то, чи и то про з ра ч ни раз к ри ве ни очер та ния на ми рам в нея...

…
Вя тъ рът шу ме ше в ко ро ни те на ста ри те дър ве та в гра д с ка та

гра ди на. Ми ри ше ше на ре ка и на зе ле но. Ана вър ве ше, раз т во- 
ри ла се ти ва та си за все ки звук, за все ки по лъх, за все ки цвят и
слън чев лъч. Гра ди на та на де т с т во то и ран на та й мла дост, на
все ки пър ви спо мен за лу до рия, за це лу в ка, за ме ч та. Гра ди на та,
в ко я то още ви ж да ше си лу е та на Би ля на, за лу тан сред дър ве та- 
та. Май ка й - ка к ва то я по м не ше от де т с т во то и ран на та си мла- 
дост, май ка й, ръ ка в ръ ка с Ели... и май ка й, ка к ва то не я по з на- 
ва ше - на въз ра ст та на Ели... Гра ди на та, по е ла вси ч ки спо ме ни.

Груб пи сък я из т ръ г на от ти ча щи те сен ки сред дър ве та та. Ед- 
на же на се ка ра ше с Дей зи. Бе ше със за чер ве но ли це и скъ сан
чо рап. Фи лу сто е ше стре с нат на с т ра ни, по д пи ра ше се на ве ло- 
си пе да си, и ма ч ка ше с ръ це мал ко то пи ра т с ко зна мен це, ко е то
Ели му бе ше на ри су ва ла. Же на та кре ще ше, Дей зи се ус ми х ва- 
ше, Ана не раз би ра ше, а Фи лу ти хи ч ко ше п те ше с по бе ле ли ус т- 



ни:”Не ис ках, не ви дях, не ис ках, не ви дях...” И ед ри съл зи се
сти ча ха вър ху ли це то му. Ко га то го ви дя, че пла че, же на та млъ к- 
на из ве д нъж, по га ли мал ко то мом че и тръ г на от но во под дър ве- 
та та по ши ро ка та алея. Фи лу се по с та ра да глъ т не вси ч ки те съл- 
зи, ко и то ви ся ха по очи те му, но не ус пя. Гла сът на Дей зи го уда- 
ри.

- Не дей да пла чеш, не си ви но вен ти. Да е гле да ла къ де вър- 
ви... Из бър ши очи те си.- тя взе зна мен це то от ръ це те му и от но- 
во го за бо де вър ху ба га ж ни ка на ко ле ло то.

- Не ис ках, не ви дях - про дъл жа ва ше да хли па де те то, не у с пя- 
вай ки да пре г лъ т не съл зи те си и усе ща не то за ви на...- Не съм ви- 
но вен, не ви дях, че зна ме то се е на ве ло... и нея не ви дях...

- Хай де, тръ г вай! Ка зах ти, че не си ви но вен - да е гле да ла къ де
вър ви...

Фи лу по д ка ра ко ле ло то и ко га то ми на по к рай ле ля си, скри то
пъ х на зна мен це то в ръ це те й. Из т ръ г на та от сен ки те, Ана тру д- 
но про у мя ва ше ка к во се слу ч ва...

- Дей зи, как мо жеш да раз съ ж да ваш та ка? - не до у ме ни е то й
бе ше тол ко ва пъл но, че не мо жа да из ре че вси ч ки връ х ли та щи я
въ п ро си.

Дей зи на с т ръ х на - още по ве че, ако бе въз мо ж но - след скан да- 
ла с не по з на та та, след хлен ча на де те то, след...

- Не съм дъ ще ря ти. Не ме по у ча вай! - бе по-ря з ка, от кол ко то
ис ка ше да бъ де. Не ис ка ше да бъ де гру ба с Ана, не ис ка ше да
бъ де гру ба с ни ко го... но бе ше й ом ръ з на ло да бъ де път, през
кой то вси ч ки пре ми на ват. Не ис ка ше Фи лу да ста не съ що път,
през кой то вси ч ки ще фу чат...

Слън це то се про ви ра ше през ли с та та на дър ве та та и но се ше
дъх на ре ка и зе ле но. И Ана не ис ка ше да бъ де път, през кой то
вси ч ки пре ми на ват. Но бе ше. А Ели?

- Не ис кам да въз пи там си на си та ка, ка к то нас са ни въз пи та- 
ва ли. Не ис кам - ко га то го уда рят, да об ръ ща и дру га та си бу за.
Не ис кам да въз пи та вам жер т ва... Не ис кам той да бъ де вто ра
Ели.

- Тя не е жер т ва - Ана от го во ри ин с тин к ти в но, но сле д ва щи те
ду ми тру д но из ля зо ха от сви то то й гър ло - Аз не въз пи та вам



жер т ви... Но да не си жер т ва не оз на ча ва да бъ деш па лач...
Дей зи от но во на с т ръ х на.
- Сти га. Не ми се слу шат пра з ни те ти ду ми. На с лу шах се на

пра з ни ду ми... тол ко ва но щи по д ред дъ ще ря ти ги бъл ва ка то
по топ. Чу дех се от къ де из ви рат, а ти си съ ща та… па ла чи и жер т- 
ви... сво бо да и страх с гла в но “С”... Не мо же те ли да го во ри те
нор мал но?

Ли с та та шу мя ха над гла ви те им. И вя тъ рът ве е ше - с шу ма на
ста ра та ре ка. Си лу е тът на Би ля на ти ча ше сре щу дър ве та та и
ула вя ше с без п лъ т ни те си пръ с ти хвър ле ни те ду ми - ка то ка мъ- 
ни. Ана и Дей зи на ме ри ха очи те си и в по г ле да им се сто пи гне- 
вът от ду ми те, ко и то, ка за ни, зву чат не ле по.

...
Дни те ми на ва ха един след друг - по с ле д но то уче ни че с ко ля то.

Или ве че не... Дни те ми на ва ха един след друг - сво бо д ни... най-
сво бо д ни те дни. Ли ше ни - от тре с ка во то уче не за из пи та, оп ре- 
де лящ по со ка та на вси ч ки дру ги дни. Ли ше ни - от на пре г на то
оча к ва не, от тръ п не ща на де ж да и чер но ра зо ча ро ва ние. Оти ва- 
ха си - изя ли ми на ло то и не до не с ли бъ де ще.

 
ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ II стр.

Чу в с т вам се пра з на от жи вот и от же ла ние за жи вот... Пра з на бу- 
тил ка, но се на от те че ни е то... Да леч ме от не се то от све та в кой то
жи вея. И ос та вам са ма - в мо е то вре ме-про с т ран с т во. Плъ т но уви та
в ка п су ла та му, аз ос та вам - не до се га е ма - за вси ч ки бу ри и вър то пи,
за вси ч ки ос т ри ка мъ ни. Без с т ра с тен на б лю да тел на вси ч ко, ко е то
ще се слу ч ва...

А ще се слу ч ва ли?
В ка пан съм. В ка пан, от кой то не мо га да из ля за. Са ма го за ло жих

за се бе си. В име то на... чу ж ди ам би ции? Или твър де мно го, твър де
дъл го мо жех да из би рам...

Дни те ми на ва ха един след друг, на по е ни с оча к ва не за дру го.
Вре ме то се сгъ с тя ва ше, ко ла би ра ше. И из к ри вя ва ше про с т ран с- 
т во то край се бе си. Все по-тру д но ста ва ше да се жи вее в об ра зу- 
ва лия се ме хур.



Жи ве е ха - ден след ден, ден за ден. Дни те бя ха слън че ви, а но- 
щи те ле п ка ви. През дни те ни що не се слу ч ва ше; през но щи те
про с т ран с т во то се из к ри вя ва ше, от ду ми. Хвър ля ни ду ми ка то
ка мъ ни - те все уд ря ха, все уд ря ха. Лам па та в мал ка та стая све те- 
ше - на же же на от бол ка. Се д на ли край мал ка та ма са, по д п ре ли
по ли ра на та й по вър х ност с пре кър ше ни те си ръ це, Ана, Ели и
Дей зи го во ре ха, го во ре ха, го во ре ха. Уд ря ха и бя ха уд ря ни и бя- 
ха жи ви - един с т ве но в ду ми те жи ве е ха. Един с т ве но с ду ми те -
ва де ха то ва, ко е то бе в гла ви те им, ко е то бе в ду ши те им, ко е то
ни ко га ня ма ше да бъ де... и го хвър ля ха в ли ца та си. И бя ха жи- 
ви. И бо ле ше. По с ле Ана и Дей зи за с пи ва ха в мал ка та стая, в ко- 
я то спе ше Фи лу и съ ну ва ха по жа ри. А но щ на та лам па све те ше
под оде а ло то и в то п ли на та й се ра ж да ха и уми ра ха све то ве те от
кни ги те.

Ели ос та ва ше в мал ка та ку х ня и пи ше ше - до раз съм ва не.
 

ДНЕ В НИ КЪТ НА ЕЛИ - БЕЗ СТРА НИ ЦА
Нощ е. Тъ га и от да ле че ност. От но во то зи дне в ник се пре в ръ ща в

мост ме ж ду мен и ре ал но ст та. Но аз ос та вам на моя бряг. Тру д но ми
е да пи ша. Но да не пи ша не мо га...

Ми на ха през мен - ка к то с тан ко ве се ми на ва през мла да го ра. Въ о б- 
ра зя вах си, че мо га да ус тоя на бе зум ния на пор на май ка ми и на се с т- 
ра й. Кол ко мно го си при ли чат, ко га то са сре щу мен. Ко га то ис кат да
про ме нят, не, да пре кър шат, на чи на ми на жи вот, ми с ли те ми, убе ж- 
де ни я та ми... и стре ме жът ми към съ вър шен с т во... Не вяр ват, че съм
ис к ре на, ко га то им го во ря за най-съ к ро ве но то в ду ша та си. И ис кат -
на мя с то то на “ку хи те” ми ду ми да вло жат раз би ра не то си за пъл но- 
та... И вър вя ха сре щу мен - с ом ра за и твър дост, бе зо г ле д ни, с един с т- 
ве на цел - да из т ръ г нат “не ну ж но то” от мен, да го уни що жат... Да
ме на п ра вят - та ка ва, ка к ва то би тря б ва ло да бъ да спо ред тях, за да
съм ща с т ли ва. Не съм ща с т ли ва.

И стоя. Ус то я вам на на по ра - без да от с тъ п вам и без да на с тъ п вам.
Ру ша се. Не знам да ли ви ж дат по ра же ни я та, ко и то ми на на сят. Все
ед но... И те по лу чи ха уда ри - за що то уд ря ха...



За що то и тан ко ве те са по-из ха бе ни, след пре ми на ва не то си през
мла да го ра...

...
Слън це то из га ря ше бе ли те сте ни на ста ра та кре пост. Мъ т на

ре ка те че ше край тях. Две де ца, по чер не ли, сто я ха на пя съ ч ния
бряг и пу с ка ха кни ж ни ко ра б че та по въл ни те. Мал ко ру со мом- 
че и го ля мо чер но ко со мо ми че. Тя къ са ше ли с ти от де бе ла те т- 
ра д ка, сръ ч но ги сгъ ва ше и во да та ги по е ма ше. От на ся ше ги -
към мо ре то... Малки бели пратеници – към кого?

 
 



ТРИ ДЕ СЕ ТА ГЛА ВА

Си ньо и бур но, мо ре то блъ с ка ше бре го ве те си. Ру ше ше ги и
ги измива ше. И из х вър ля ше вър ху тях то ва, ко е то хо ра та из х- 
вър ля ха вър ху не го. Ог ром но и си ньо, то по е ма ше то ва ра на
своя кон ти нент и пак ос та ва ше - чи с то. Въл ни те му се го не ха,
по не с ли бя ла пя на вър ху се бе си. Ях на ли опа ш ки те си, дел фи ни
си иг ра е ха на сърф. Слън це то су ше ше не ж ни те им ко жи, вя тъ- 
рът из га ряше очи те им. С по д с кок по ли та ха в не бе то и по с ле
пак по тъ ва ха в ма ме щи те си ни дъл би ни. Вол ни и сво бо д ни, ка то
въл ни те, ко и то го не ха, те из пъл ва ха про с т ран с т во то с пе сен та
си. Ня къ де в без б ре ж но то ги ча ка ха ри бар с ки мре жи - ка па ни,
за ло же ни за друг.

Си ньо и бур но, мо ре то блъ с ка ше оби та те ли те си. И вси ч ко,
ко е то хо ра та из х вър лят в не го. Бе ли кни ж ни ко ра б че та тан цу ва- 
ха вър ху бя ла та пя на...

В ка пан съм. Не, уло ве на съм в мре жа. Вла к на та й се вря з ват в бя ла- 
та ми плът и ме ду шат. Ду ша не ми ос та на. Бо ли разкапа на та плът
- и въз дух няма.

Лун на нощ - не ми тря б ват по ве че лъ чи те й. Имам ну ж да да го во ря
- за всичко, ко я то ме ра зя ж да... Най-бли з ки те ми са до мен - же ни те,
на ко и то ка з вах “ма мо”... Не ис кам... Ко га то го во ря на ра ня вам...

Ду ми... Все на ра нявам – с думи. Не искам.
Но пи ша те зи ре до ве, а те не са за мен. Пре д на з на че ни са - за уда- 

ри... Не о съ з на то и це ле на со че но, ме то ди ч но - аз уд рям... за да оце лея.
Не оце ля вам.

Как ис кам да мо га да из х вър ля то ва ра си и да оле к на. Не мо га. За що- 
то знам - ще го сто ва ря дру ги му. И по-ле ко ня ма да ми ста не. Ще на- 
те жи в ду ша та ми и дру га та ду ша. И ми съл та, че съм ви но в на за чу- 
ж до то стра да ние ще ри ко ши ра в мен. И ще ме сма же... Те жи, те жи
ми мре жа та, в ко я то съм оп ле те на. Раз къ с ва бя ла та ми плът, ду ши
ме. Ду ша не ми ос та на...

Ях на ли опа ш ки те си, дел фи ни те иг ра е ха на сърф сред бе ли те
въл ни и кни ж ни те ло д ки. И ня къ де в без б ре ж но то ги ча ка ха



мре жи те, опъ на ти за друг...
...
Бур ни и вол ни, въл ни те се раз би ва ха в бе лия пя сък и го за ли- 

ва ха с пя на та си. Вя тъ рът ула вя ше раз би ти те ка п ки и ги за х вър- 
ля ше в тре ва та и дър ве та та. На те жа ли от вла га, те въз ди ша ха
сре щу слън це то, то су ше ше с лъ чи те си све жия им дъх и въз ду- 
хът ми ри ше ше на ля то, на сво бо да и на мор с ки цве тя.

Уви ти в ха в лии Ди ля на и Ели зъ з не ха под ча дъ ра на пла жа и
на б лю да ва ха тре во ж ния по лет на чай ки те. Кря съ ци те им пре д- 
ве ща ва ха бу ря.

- Днес ще ва ли - Ди ля на се на д ви к ва ше с вя тъ ра, на дя вай ки се
Ели да я чуе.

- И да ва ли, все ед но. Мо ре то ви на ги е ху ба во...- Ели се ус ми х- 
ва ше, ре вя щи ят въз дух край уши те й от на ся ше ко си те и ми с ли- 
те й на да леч.

- Хай де мо ми че та, да се об ли ча ме и да вър вим. Ще се раз хо- 
дим по ма га зи ни те, мо же да из пи ем ня къ де по ед но ка фе - Зор- 
ни ца ве че бе ше с ро к ля и ед ва при дър жа ше с ръ ка сла ме на та си
ша п ка.- Хай де, де ца, за вас ще има сла до лед...

Ди ми тър и Йор дан от да в на бя ха при б ра ли вси ч ки пла ж ни
при на д ле ж но с ти и с не тър пе ние ча ка ха да се из мъ к нат от вла ж- 
ния, на би ващ се в ли ца та и те ла та пя сък. Ина и То дор стро я ха
пя съ ч ния си за мък - на въ т ре в пла ж на та иви ца и със све т на ли
очи на б лю да ва ха как въл ни те се вли ват в канала, кой то бя ха по- 
с т ро и ли око ло не го, ка то кре по с тен ров. Ели и Ди ля на с не о хо та
се раз д ви жи ха - Ди ля на не оби ча ше ма га зи ни те, а Ели оби ча ше
мо ре то.

- Раз ко ш но вре ме, са мо за плу ва не. Все ки мо мент ще за ва ли -
из ви ка Але к сан дър, це лия мо кър, по не съл мо ре то в очи те си.
Мо ре то бу шу ва ше и от на ся ше ду ми те му.

Ана, за гър би ла вя тъ ра, ри су ва ше по ус т ни те си с чер ви ло.
Ири на се опи т ва ше да об ле че су хи дре хи на де ца та, Ди ля на за- 
ко п ча ва ше по ла та си. Ели сло жи плу в на та си ша п ка.

И сти хи я та ги пое - мо щ на и не у к ро те на. Не по д чи не на - на
кре х ка та чо ве ш ка во ля и ам би ция за го с по д с т во над при ро да та.
При ю ти ги - кре х ки те чо ве ш ки тва ри, по же ла ли да се сле ят с



нея... Въл ни те се раз би ва ха в пя съ ч ния при бой и из х вър ля ха пя- 
на та си в ли ца та им. И пя на та ги вла че ше - на въ т ре. На въ т ре,
къ де то бе ли те гре бе ни умо ре ни се сто вар ва ха в по д но жи е то на
во д ни те хъл мо ве. И ня ма ше бряг, и ня ма ше хо ри зонт - са мо не- 
бе в ко е то ня ма ше слън це. Ели плу ва ше без уси лие - тя ло то й
по с лу ш но сле д ва ше про мен ли вия ре леф на мор с ка та по вър х- 
ност. Мъ т но си ня, без д на та бе да леч. Из гу бе но то тре то из ме ре- 
ние на чо ве ш ко то дви же ние… днес ня ма ше ну ж да от не го. Въл- 
ни те я за си п ва ха със си ла, ка к ва то тя не по до зи ра ше, че съ ще с т- 
ву ва. Не бя ха въл ни те - бе ше дъ ж дът. Мо ре то и не бе то се сля ха -
тре то то из ме ре ние от но во съ ще с т ву ва ше - на го ре... ако мо жеш
да плу ваш - на го ре. И ве че ня ма ше не бе - вси ч ко бе во да. И пу с- 
тош - в края на све та... за що то це лия свят се по би ра ше в па з ва та
на мор с ки те хъл мо ве. И в очи те на Але к сан дър, по б ра ли мо ре то
в се бе си...

- Стра ху ваш ли се? - гла сът му се опи т ва ше да си про бие път
през сти хи я та край тях. И не ус пя ва ше.

Не бе ше ну ж но. Тук, в края на све та, не бя ха ну ж ни ду ми...
вси ч ко бе ка за но - без ду ми. Сти хи я та бу шу ва ше и ги по д х вър- 
ля ше - без по мо щ ни и кре х ки тва ри, из т ръ г на ти от своя бряг. Те- 
че ни е то ги от на ся ше към цен тъ ра на бу ря та, къ де то не бе с на та и
зем на та во да кло ко че ха в ед но.

- Стра ху ваш ли се? - ми с ли те й го на с ти г на ха без ду ми. Не бя- 
ха ну ж ни ду ми. И ми с ли не бя ха ну ж ни ве че...

Мо ре то ба в но ле г на в сво е то ле г ло. И об ла ци те се от къ с на ха
от не го. И слън це то от но во ос ве ти све та. Дел фи ни те из бя га ха
да ле че... И кни ж ни ко ра б че та плу ва ха след тях...

...
Но щ та пре ва ля - ле п ка ва та нощ, из пъл не на със страх от Ут ре... Не

ут ре то на ня кой друг жи вот, а ут ре то, ко е то ще до й де след зо ра та.
За що ни ко га не съм там, къ де то ис кам да бъ да...
Ця ла го ди на ме ч тах за ва кан ция. Ця ла про лет ис ках да бъ да тук...

Ис ках - да бъ да с Дей зи. Да че та кни ги те й и да го во рим за жи во та...
И да бъ да сво бо д на. Да бъ дем сво бо д ни... Ис ках - да бъ да с дя до и с Фи лу.
И да тър ся ду ша та на ба ба сред оле ан д ри те и пе ту ни и те, от но во цъ- 
ф на ли на не й ния бал кон...



Ис ках, но вси ч ко се уда ви в бол ка и днес ис кам да съм да леч от тук.
Ис кам - очи те ми да се сле ят с мо ре то и с не бе то. И с из г ре ва ме ж- 

ду тях... И с ед ни дру ги очи, по гъл на ли мо ре то и не бе то... Ис кам - да
се по к ло ня на Слън це то и да по тъ на в кър ва ва та ди ря, ос та вя що след
се бе си по си ни те въл ни. И по с ле да се слея с пър во у т ро ба та на вси ч ко
жи во, жи вя ло ня ко га на то зи свят.

Ис кам - да ти чам по мо к рия пя сък и ве чер да тан цу вам по мо к ра
тре ва... Ро са от съл зи да я мо к рят... съл зи от ро са да ми ят мо й то ли- 
це...

Ис кам - ки та рен звън и пе сен, из ди га ща се до зве з ди те...
Ис кам - да бъ да дру га де...
 
Ях на ли опа ш ки те си, из ду ли пер ки ка то пла т на - дел фи ни те

пре пу с ка ха - по-бър зо от въл ни те и бе ли те ко ра б че та плу ва ха
край тях.

…
Ки та рен звън и пе сен - из ди га ха се до зве з ди те. И Ели тан цу- 

ва ше бо са по мо к ра тре ва. Ро са от съл зи те же ше по ми г ли те й и
пак ис ка ше да бъ де дру га де.

Огъ нят из х вър ля ше ис к ри те си - из ди га ха се до зве з ди те. И пе- 
пел та ос та ва ше. Пе пел при пе пел оти ва ше, ду ша та й из га ря ше -
и тя ли, при зве з ди те? Свър ши пе сен та. Пе сен та за нея - об ля на
от лун ни лъ чи. Пре кър ше на ос та на, ка то мър тъв клон - ще я
изя де ли огъ ня? Не ис ка ше да бъ де тук. Не мо же ше.

И дру го то вре ме-про с т ран с т во от но во я всму ка в се бе си. Об ви
я плъ т но в ка п су ла та си от чу ж ди из ме ре ния. От ве де я - да ле че
от све та. И тя ос та на на по ля на та край огъ ня. Кло ни те на мла да- 
та ба де мо ва го ра шу мя ха край уши те й. Те пе е ха и пе сен та им
сти га ше зве з ди те.

Огъ нят из х вър ля ше ис к ри те си в не бе то. Ина и То дор вла че ха
су хи кло ни и ги из х вър ля ха в не го. Ди ля на зи мор ни ча во се гре е- 
ше по ч ти със са ми те му пла мъ ци. Йор дан и Ди ми тър, от де ли ли
се в най-тъм ния ъгъл го во ре ха - за кой ли път - за то та ли тар на та
дър жа ва. Ири на и Ана го во ре ха - за кой ли път - за бъ де ще то на
де ца та си, в то та ли тар на та дър жа ва. Зор ни ца се ус ми х ва ше на
вси ч ки - да ле че бе ше още от ми с ли за бъ де ще то на сво е то де те.



А Але к сан дър пе е ше - гла сът му сти га ше зве з ди те, ръ це те му из- 
т ръ г ва ха ду ша та на ки та ра та и я из п ра ща ха - към дру ги све то- 
ве...

Ка п су ла та, из тъ ка на от чу ж до вре ме-про с т ран с т во се огъ ва ше.
Ос та ва ше здра ва, но на ра ня ва ше. И пак бо ле ше. Все бо ле ше...

И лун ни лъ чи об ли ва ха бе лия лист. И по с ре б ря ва ха чер на та
сле да на гра фи та.

Ис кам да съм мър т ва.
И да се пре вър на в цве те.
Ко е то ще по ли ват, ще пле вят...
А по с ле ще цъ ф ти, ще зе ле нее.
Ще сму че слън це, ще из ди ш ва ки с ло род...
Ще ра д ва, ще да де жи вот.
А по с ле ще уве х не…
Ще бъ де от с ку б на то...
Ще ум ре.
Мър т во е.
...
Но ще се пре вър не във пче ла.
Жъл та, про з ра ч на и мъ хе с та.
Ми ри з ли ва от цве тен пра шец.
Ще пре х в ръ к ва от ли с то на ли с то;
ще тру па не к тар на гър ба си.
                 Ще бъ де сво бо д на и ни чия -
ду ха на от вя тъ ра,
мо к ре на от ро са та -
един ден ще бъ де при ти с на та
до сте на та...
И ще за бие жи ло то си.
Ще ум ре.
Мър т ва е.
...
Но ще се пре вър не в пе пел.
Зла тен пра шец от цве тя.
На по ен с дъ ха на огън.
Ще се раз пи лее -



ду хан от вя тъ ра,
мо к рен от ро са та -
един ден над вси ч ки сте ни ще се раз сее...
И ще въз к ръ с на -
от пе пел та.
Жи ва съм...
Лун ни лъ чи по с ре б ря ва ха ли с та, кой то не бе ше бял. Но пак

бо ле ше... Да ли си цве те, или пче ла... до ри и пе пел - все бо ли.
...
Есен та на б ли жа ва ше и пра ве ше ав гу с то в с ки те но щи все по-

дъл ги и все по-сту де ни. За дни те ос та ва ше все по-мал ко то п ли- 
на. И мал ки те къ щи ч ки над мал ка та ба де мо ва го ра, на го ре по
хъл ма, над ку рор та, ста ва ха все по-не у ю т ни за хо ра та, ко и то ги
оби та ва ха. И са мо хо ри зон тът, за с т лан от край до край с мо ре ги
ка ра ше да се чу в с т ват ща с т ли ви и ги ос во бо ж да ва ше от си ва та
пе ле на на дни те, ко и то ги оча к ва ха след ид ва не то на есен та.

Вя тъ рът, из мел не бе то, ме те ше пя съ ка по пла жа и го не ше ку- 
рор ти с ти те. За х вър ля ше ги - в бу ти ци те и в ка фе не та та, на тъ п- 
ка ни, ка то в град. Свър ш ва ше ля то то, ма кар ав густ да не бе раз- 
пи лял още вси ч ки те си дни.

Об ле че ни съ в сем ка то през есен та, хо ра та се раз хо ж да ха по
але и те ме ж ду бе ли те стъ па ло ви д ни хо те ли и от в ре ме-на в ре ме,
зъ з не щи се се ща ха за мо ре то, ре вя що зад тях.

Ели се де ше на пей ка  под дър ве та та - об ла ци те се го не ха над
ко ро ни те им и си ос пор ва ха мя с то със слън це то в не бе то. Вя тъ- 
рът шу ме ше над гла ва та й и се опи т ва ше да от к ра д не от ръ це те
й бе ли те ли с ти, ко и то се опи т ва ше да по д ре ди. По д ре де ни ли с- 
ти - по д ре де ни ми с ли? Ели сти с ка ше ми с ли те в ръ це те си - да ли
да ги ос та ви на вя тъ ра? Вси ч ко на вя тъ ра ли оти ва? Без сън ни те
но щи, сля по то про бу ж да не и дни те без про бу ж да не... Вси ч ко ли
- ще бъ де от вя то...

Вя тъ рът шу ме ше над гла ва та й. Ро ше ше бе ли те ли с та в ръ це те
й и се опи т ва ше да ги от с ку б не. Раз ро ше ни, те пак ос та ва ха в ръ- 
це те й. И чер ни ят гра фит ос та вя ше след се бе си сле да...

Вя тъ рът вее - от вя ду ша та ми. И за е д но с нея –
све тът край мен. Вси ч ко ли ще от вее вя тъ ра?



Ще ос та не ли Слън це, Не бе, Тре ви, Мо ре...
И ще имат ли те зна че ние за мен... Ка к то ве че ня ма зна че ние оно ва

про с то не що, ко е то се на ри ча “чо ве ш ко ща с тие”...
Ми с ля... И вя тъ рът раз пи ля ва ми с ли те ми. За х вър ля ги в пя съ ка,

за ра вя ги сред хи ля ди те пе съ чин ки, а по с ле мо ре то ги от в ли ча... Аз ги
съ би рам - из гу бе ни сред си ни без д ни...

И ми с ля - ка к во ка ра хо ра та да вър шат оно ва, ко е то не ис кат... Ка- 
к во ги ка ра да вър шат оно ва, ко е то “тря б ва”...

И що е “тря б ва”?
Ще бъ да ли сво бо д на ня ко га - от “тря б ва”?
Вя тъ рът шу ме ше в гла ва та й. Или не бе ше вя тъ рът? Кръ в та се

блъ с ка ше в те с ни те ка пи ля ри на мо зъ ка и ис ка ше сво бо да. Ели
раз т во ри бе ли те си пръ с ти - не зна е ше кое е дне ш но то й „тря б- 
ва”.

Зна е ше са мо кое е оно ва, ко е то я ли ша ва ше от стре меж към
ща с тие. Вя тъ рът по д го ни бе ли те ли с та. Тя гле да ше в бя ло то
пред се бе си.

- ”Пти ци те пе ят в дъ ж да.
Кло ни те ка пят.
Да вят се мра в ки те.
Гъ би те ни к нат в пръ ст та.
Го нят се го ли те ох лю ви.
Чер веи плъ п ват в кал та...”-
Не ж ни ят глас на Ина звъ не ше, ка то камба на лю ля на от бу ря.

Са ма та тя бе ше бу ря - с раз ро ше ни ко си, със све т на ли очи, съ б- 
ра ла вси ч ки бе ли стра ни ци на Ели, ти ча ше към пей ка та и де к- 
ла ми ра ше пър вия лист, кой то бе от к ра д на ла от вя тъ ра.

- Мно го ху ба во сти хо т во ре ние, Ели, до б ре, че ус пях да ги хва- 
на... оне зи тръ ни там ги спа си ха...- тя си пое дъх и се д на - Къ де
се гу биш? С ма ма и ле ля Ири на те тър си х ме. Вси ч ки са го ре, на
Па но ра ма та и ядат мел би... Са мо ле ля Ана я ня ма, но ба ща ти е
там. Ми с ле х ме, че сте ня къ де две те - Ина пак си пое въз дух, ка то
че ли ис ка ше да по гъл не вси ч кия въз дух на све та, за да й сти г не
да го во ри кол ко то си ис ка дъл го - Вси ч ки те ли ли с ти са пъл ни
със сти хо т во ре ния? Вси ч ки те ли си ги пи са ла ти? Не зна ех, че
пи шеш сти хо т во ре ния. Та т ко ка з ва, че пи шеш есе та - тя пак



спря, за да не се уда ви в су ша та и Ели най-по с ле ус пя да се вме с- 
ти в сло ве с ния по ток.

- Дай ми ли с ти те! То ва не са сти хо т во ре ния, а дне в ник. Дне в- 
ни ци те не се че тат... Те са са мо ду ми, пра з ни об ра зи, в ко и то по- 
ня ко га се кри ят ми с ли... Но ми с ли те са мал ко и са ва ж ни са мо за
то зи, кой то ги е пи сал.- Ели млъ к на. Не за що то не й сти га ше
въз дух, а за що то ви дя в очи те на Ина он зи из раз, кой то има ха
очи те на Фи лу, ко га то дръ п ва ха оде а ло то от над гла ва та му и
но щ на та лам па с тря сък па да ше на пода...

- Ко га то ня кой не що е на пи сал, то тря б ва да се че те, та ка ми с- 
ля.- Але к сан дър се д на до тях. Но се ше още един до с та сма ч кан
бял лист - Ос вен, ако още не е го то во - до вър ши той, а очи те му
се сме е ха, ка то слън че во не бе...- Не съм го чел, Ели.

Тя съ б ра вси ч ки бе ли стра ни ци, сгъ на ги, при б ра ги. Не ис ка- 
ше ве че - да ги да де на вя тъ ра. Не ис ка ше - да пра ви бе ли кни ж- 
ни ко ра би от тях. Не ис ка ше - все още - да бъ дат че те ни. От кой- 
то и да е.

- С Ина оти ва ме на ез да. Ще до й деш ли? - си ньо не бе, ог ря но
от слън це, очи те му я по д ка ня ха да ка же “да”.

- Ела, ела, тол ко ва ме е страх от ко ня, ко га то сме две те ня ма да
ме е страх... Ка ч ва ла ли си се на кон? Тол ко ва е го лям, тол ко ва е
ви сок, и ка то хо ди се кла ти и... Та т ко го дър жи, и мен ме дър жи,
но ка то си по ми с ля ка к во ще ста не, ако па д на...

Ели не раз б ра ко га се съ г ла си, ни то ко га сти г на ха до ма не жа,
ни то как се ка чи на ко ня. Ду п ка в па мет та, или кван тов пре ход в
мак ро п ри ро да та - все ед но. Слън це то гре е ше и тя гле да ше све та
ме ж ду уши те на ко ня. И бе ше сво бо д на от “тря б ва” и “днес”.
Ве че ни що ня ма ше зна че ние, ос вен ми га, в кой то се из т ръ г на от
Все ле на та. И в кой то бе за к лю чен то зи спо мен - све тът ме ж ду
уши те на ко ня... Тре ва та, го ра та, кло ни те на дър ве та та, ко и то
мил ва ха ли це то й и слън це то, ко е то се из си п ва ше от не бе то и от
очи те, с цвят на не бе и мо ре... Тя се къ пе ше в лъ чи от све т ли на,
про мъ к на ли се ме ж ду об ла ци те и ли с та та. И пре пу с ка ше - в съ з- 
на ни е то си - да леч, да леч от вси ч ко и от “тря б ва” и от “не”... Из- 
бя га - в оня свят, кой то се ра ж да ше в гла ва та й, ко га то за т ва ря ше
очи и вър ху кле па чи те й из ри г ва ха кар ти ни, плам на ли от лу ди



цве то ве, ко и то не мо же ше да уло ви ни то с ду ми, ни то с че т ка,
за що то, из ле з ли на вън, те уми ра ха... Но се га гле да ше све та
между уши те на ко ня - с ши ро ко от во ре ни очи и цве то ве те му
из бу х ва ха вър ху ири си те й та ки ва, ка к ви то бя ха или ка к ви то ис- 
ка ше да бъ дат. И ко га то за т ва ря ше очи, не уми ра ха. Тя пре пу с- 
ка ше - ко нят тъ п че ше с ко пи та не ж ни те тре ви и не ж ни вей ки се
пре кър ш ва ха в гър ди те му. Бя ло по ле бе па мет та й. Или кван тов
пре ход в дру гия свят.

Ина се бе сгу ши ла в ску та на ба ща си и се ус ми х ва ше с от во ре- 
ни очи сре щу вя тъ ра и ти ча щи те на с ре ща й дър ве та. Ху ба во бе
вър ху гър ба на ко ня. Ху ба во бе - да пре пу с каш и въз ду хът да
сви ри в гри ва та и в ко си те ти... Пре пу с ка ха и на с ти га ха Ели.

По с ле д но то дър во се дръ п на по с лу ш но встра ни. Ко пи та та по- 
тъ на ха в тре ва, а по с ле в пя сък. Вя тъ рът из х вър ля ше мо ре то вър- 
ху бре га. Ху ба во бе ше - да гле даш све та ме ж ду уши те на ко ня.
Пре пу с ка ха - ко нят, и Ели вър ху гър ба му, го то ва все ки миг да
по ле ти с вя тъ ра. Съ в сем мъ ни ч ка из г ле ж да ше - ме ж ду раз ве ти те
опа ш ка и гри ва и пред раз би ва щи те се с тря сък въл ни. И Але к- 
сан дър пре пу с ка ше, на с ти га ше я, на с ти г на я. Спря лу ди ят й бяг.

- Вни ма тел но, Ели, ба в но, та ка. Из п ра ви гър ба си, до б ре. За
пръв път ли се ка ч ваш на кон?

- Да...- гла сът й до й де от да леч. От там, къ де то бе пре пу с ка ла и
се бе на д бя г ва ла с въл ни те и вя тъ ра... и с вси ч ко в ду ша та си.

- Страх ли те е от ко ня? - гла сът му бе то пъл ка то слън це то в
очи те му.

- Не. Аз оби чам ко ня. Той го знае и ня ма да ме на ра ни...- Ели
млъ к на, за да не за п ла че. Кой знае как, ка п су ла та й се бе про пу- 
ка ла и през нея на х лу ва ше све тът та къв, ка къ в то е.

- То га ва да вър вим - ус ми х на се, и вси ч ки зве з ди в не бе то се
уда ви ха в очи те му, по б ра ли слън це то.

Пре гър нал Ина на се д ло то пред се бе си, Але к сан дър яз де ше и
гле да ше све та през уши те на ко ня. И вси ч ко, ко е то ви ж да ше, бе
пре пу с кащи копита с раз вя та гри ва от мо ми че ш ки ко си...

...
Вя тъ рът ве е ше, из ду х ва ше въл ни те на въ т ре в мо ре то. Ля то то

си оти ва ше. Ях на ли опа ш ки те си, опъ на ли пер ки ка то пла т на,



дел фи ни те си иг ра е ха на сърф и си оти ва ха. Бе ли кни ж ни ко ра- 
б че та плу ва ха сред тях -”В ка пан съм. Не, уло ве на съм в мре жа. Вла- 
к на та й се вря з ват в бя ла та ми плът и ме ду шат. Ду ша не ми ос та- 
на.” Вол ни и сво бо д ни, ка то въл ни те, ко и то го не ха, дел фи ни те
плу ва ха. И ве че ни къ де в без б ре ж но то не ги оча к ва ха ри бар с ки
мре жи - ка пан за друг... Бе ли кни ж ни ко ра б че та плу ва ха сред
тях...
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ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА

Есента – жълта и слънчева – дойде. Жълти и слънчеви,
дърветата шумяха в градинката пред Института. Пусто бе. И
тихо – студентите бяха на бригада. Все някой трябва да събира
хляба на народа и плодовете на земята. Само първокурсниците,
отдали своя дан на трудовото колективно земеделие
пристъпваха с трепет (или с предчувствие за страх) прага на
висшето учебно заведение, което след пет години щеше да ги
направи инженери.

С олекнали души от страх за Утре, и с мътна тревога за Днес,
Ана и Димитър седяха на една зелена пейка, сгушена в един
още зелен храст и чакаха края на лекцията – последната за този
първи ден.

Шумни, като ученици след последния звънец, новите 
студенти изхвръкнаха от тежката врата на старата казарма, 
превърната в училище.  Ели, объркана стоеше на прага, 
оглеждайки се за тях. Хубава беше – с новата форма, която късо 
подстриганите й коси придаваха на главата й, с тесните джинси, 
които по нов начин очертаваха тялото й и с кожената дамска 
чанта, увиснала на рамото й. Ана се усмихна и махна с ръка. 
Ели ги връхлетя като природна стихия :

- Не мога да ви опиша колко хубаво е да си студент! Залата за 
лекции е огромна, но всичко се чува… Никого не познавам, 
дори не запомних имената на преподавателите, но това е най-
хубавото – не е нужно да познаваш никого! Сядаш където 
искаш, и слушаш… Не че има кой знае какво за слушане – 
представяш ли си, Димка, доцентката дава теоремите без 
доказателства?! А и всичко, което говореха днес, отдавна го знам 
– надявам се, че само днес ще е така…  - тя говореше, и усещаше, 
че не може да спре.

- Искаш ли да обядваме в стола, Ана е купила купони. Ще ти
покажем къде е, а после ще отидем в центъра да се поразходим,
ако не ни уморена…



- Не съм гладна – да вървим в града! Ще отидем на кино, ще
си купим билети за театър… Ще празнуваме!

Празнуваха. Домът на 13-тия етаж, кацнал над гората, отново
ги приюти. Последна нощ… После – Ана и Димитър си отидоха.
Ели остана сама. Вратата тракна зад гърба й.

 
…
Сама беше.
В чуждата стая, в чуждия дом.
Прозорецът посиняваше. Очертанията на Института бавно се

размиваха в стъклото му, превръщащо се в огледало. Ели седеше
върху чуждото легло, което трябваше да стане нейно. Но не
беше. Слушаше чуждите гласове, на чуждите хора, които се
чуваха през тънките стени на стаята. И въздухът не стигаше.

Прозорецът почерня. Превърна се в огледало. И вместо завеса,
отражението й застана между нея и нощта. Запали нощната си
лампа – единственото нейно нещо в този дом. Жълтите й лъчи я
приютиха.

 
Лист, който би могъл да стане страница 1 от

НОВИЯ ДНЕВНИК НА ЕЛИ
… Препълнена е душата ми – ще избухне. Трябва да изхвърля това,

което е в мен. Сама съм. Не зная какво да правя с живота си – вече
втори ден съм студентка.

… Претъпкана съм. Повече от десет години ме тъпчат с
ненужности. Убиха любознателността ми. Намразих всичко, което
обичах.

Как ненавиждам системата, която ме превърна в автомат. Мразя
се.

Когато мисля за бъдещето, черна стена стои пред очите ми… дори
сега, когато вече съм нагазила в черните му брегове…

Но всъщност – можем ли истински да мислим? С отворени очи да
мислим? Да мислим… За какво?

… Сама съм.



Тъй дълго бях искала - да съм сама.
За да извайвам себе си – сама.
Далеч от нощи без луна,
от замаскирани забрани,
от чужди мисли
в моята глава…
… Сама съм.
Боли от самота – не знаех.
 
Малката нощна лампа прогонваше нощта – далеч зад голите

прозорци. Прекършено, времето бе спряло. И миговете му, като
препълнени мехури се пукаха, и падаха върху листа.

Ели пишеше. Болеше я, но с друга болка. Болеше я – за
същото.
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Тишина, ненарушавана от нищо. Времето е спряло, прекършено

виси в пространството. От много бързане ли постигнахме
безвремие? Безвремие, в което виждаме прекършения си живот, висящ
безпомощно. Нито напред, нито назад… Преместване няма. Умножи
най-главоломната скорост с нула и ще получиш нула… Къде е
грешката?

Тишина.
Седя вкочанена в средата на леглото си – замръзнало тяло, увито в

одеало. Само ръцете ми са топли, ръцете, с които пиша. Но вече не
чувствам това, което пиша. Вече не мисля… Не съществувам –
вече…

Убивам часовете до Утре – боли нощта. Изпълвам я с изписани
редове – ще ме приютят ли в себе си. Ще съществувам ли – в тях?

Уморих се – не мога да улавям вече неуловимите образи, които
тичат пред очите ми.

Искам да говоря.
Искам – у дома!
Отново искам – да съм другаде…
 



Нощта преваляше. Първата нощ от многото нощи на дългото
следване…

…
Беше слънчево – като през лятото. И горещо – като в пещ.

През отворените прозорци въздухът влизаше – сладък и зноен –
и напояваше пространството на кабинета по математика. За
първи път влизаха тук. За първи път имаха упражнения.

Ели стоеше на прага. Почти всички чинове бяха заети. На
първия, до вратата, седеше крехко русо момиче и я гледаше с
големи сини очи.

- Седни до мен! Казвам се Петя и съм от Пловдив… - Петя от
Пловдив се усмихна и продължи съвсем тихичко – Видях те още
първия ден… ти си самотна като мен…

Ели тръгна към първия чин до вратата, но един глас, идващ от
първия чин до прозореца я накара да спре.

- Седни при мен. Аз съм Сергей и съм от София… Това място
го пазя за теб! – той погледна победоносно към Петя от Пловдив
и продължи – Освен това те познавам още от бригадата… Всяка
вечер се срещахме при телефона, за да говорим с майките си… -
момчето със сините очи изля цялата им синева върху момичето,
с което искаше да седне.

Бяло и празно бе – както някога, когато намери Диляна. Бяло
и празно… много по-празно от тогава… Но пак знаеше, че
Пътят се разделя на две. И сега трябва да тръгне по едната
пътека. Помнеше Сергей, от телефонната кабина. Помнеше
колко сълзи преглъщаха, за да не капят в телефонната
слушалка… Но Петя я покани първа. И седна на първия чин, до
вратата. “Единствена и за цял живот?” Не. Тази не беше – бяло бе
и празно… Но вече бе поела по своята пътека.

… Топло бе и слънчево – като през лятото. Дните бяха още
дълги и пълни - с новия живот. Но нощите оставаха безлунни –
в чужд дом, в който не намираше дори следа от личността си.

…
Жълтите клони на дърветата удряха стъклата на трамвая. Ели

слезе на “своята” спирка, в гората. Жълтите клони на дърветата
удряха лицето й… После ги погледна отгоре, от 13-тия етаж.



Домът, тъй често приютявал я с Ана и Димитър, отново я
приласка. Натежалите от книги рафтове на библиотеката
проскърцваха съпричастно, когато ги докосваше. Книгите,
оживели в ръцете й, пиеха болката, натежала в клетката между
ребрата й. Старото реквизитно кресло обгръщаше умореното й
тяло. Стените шепнеха стихове в ушите й, чайникът пищеше,
натежал от аромат. И музика… Музиката звучеше отвсякъде,
като в концертна зала.
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Умора и тишина. И в тишината – музика. В главата ли е тя? Или
навън, в предметите, които вият в мрака, но трябва да ги чуеш без
уши?

Откъде е дошла представата за музика? Кой е бил първият, създал
от звука образ, или от образа- звук? Изчезващ… изпразващ се…
неосезаемо-незрим.

Кънтяща тишина. И вик. Пронизващ вик, в първата нощ от
сътворението на света…

Първият тон – стон от болка, или зов за любов?
Концертът за цигулка и оркестър на Брух звучеше – като в

концертна зала. Мракът на гората нахлуваше сред стените, звънящи
от стихове… И този ден мина – като вчерашния… Без следа?

Ели спеше, свита в реквизитното кресло и сънуваше – дом,
който плува сред чайки и морски вълни. Вятърът свири
солото…

…
В чуждия дом, в чуждата стая, свита в леглото, което не

ставаше нейно, Ели четеше “Франкенщайн” – първата книга,
която бе купила за този дом, опитвайки се да го направи свой.
Вратата на стаята, в която до днес бе сама, се отвори и другата й
обитателка влезе. Зачервена, потна и усмихната, тя остави
тежкия си сак на пода и безцеремонно заговори :

- Значи, ти си новата, здравей. Аз съм Ивелина, Ива… и съм
тук от три години. Започвам направо, за да няма



недоразумения. В стаята трябва да има ред. Ще ти кажа какъв е,
и ако го спазваш, добре ще си живеем… Това е…

Тя протегна загрубялата си от бригадата длан и здраво стисна
тънките пръсти на Ели. Стресната от внезапното нахлуване в
незащитения от бронята й неин свят, Ели пропадна в зейналата
паст на света, такъв, какъвто бе. Гласът й сам говореше.

- Здравей, аз съм Даниела, Ели… Надявам се, че ще се
разбираме… - гласът й сам излизаше от гърлото, стегнато от
нещо, което не знаеше какво е.

Ива я изгледа с преценяващ поглед, после й обърна гръб,
протегна се и се излегна на леглото си.

- Така-а-а. Сега няколко думи за изясняване на обстановката.
Хазаите са добри хора, но най-доброто им е това, че са стари и
глухи. Нито виждат, нито чуват кой влиза и кой излиза. С
бившата ми съквартирантка се бяхме разбрали така : една нощ
тя си води някого, една нощ аз. Ако държиш на някого, само ми
казваш; няма да го погледна. А ако не… е, животът е един и сега
е моментът да си го изживеем… Ако разбираш какво ти
говоря… - Ива млъкна, защото тишината край нея й подсказа,
че нещо не е наред – Е, ще се разберем ли? Тая вечер е мой ред,
че отдавна не съм си идвала…

- Ще се разберем… засега… После ще му мисля. – каза Ели и
стана – Приятна вечер…

Тя бързо пъхна книгата в чантата си, събра тетрадките си, обу
джинсите си и преметнала чанта през рамо тръгна към вратата.
Този дом, изглежда, никога нямаше да стане неин.

- Хей, къде отиваш? Ти май нищо не разбра… Не ми 
пречиш… Къде ще вървиш вечер през вечер? Просто си 
мълчиш пред хазаите, обръщаш се с лице към  стената и спиш.

- Не мога с лице към стената. Лека нощ! – Ели затръшна
вратата след себе си по-силно, отколкото искаше.

Нощта я погълна – още топла и още по-дъхава. Миришеше –
на цветя, на вятър, на изгорели треви и пръст и на всичко онова,
с което тази нощ се сблъска, и което досега само бегло бе
докосвало съзнанието й. Трамваят блъскаше стъклата си в
пожълтелите клони на дърветата. И тя блъскаше лицето си в



жълтите им листа. Домът, надвиснал над гората, отново я
приюти.

…
Отново бяха заедно. Хванати ръка в ръка, обикаляха

софийските улици и търсеха дом. Колкото повече обикаляха,
толкова по-невъзможно ставаше да намерят. Ели искаше само
едно – да бъде сама в стая. И Ана искаше само едно – квартирата
да бъде в центъра. Димитър държеше хазаите да бъдат чисти и
почтени. Така кръгът на възможностите се стесни толкова, че
заплашваше да се превърне в точка.

Вървяха през парка. Жълтите листа ги затрупваха и само
звънът на трамваите бе връзката им с града. Небето, надничащо
през оголяващите клони ставаше мастилено. Денят си отиваше
и се опитваше да ги прикове към точката, отвъд която, според
Ели, започваше другата Вселена, но според повечето хора оттам
започваше безизходността. Вървяха към края на алеята –
изнурени. Когато съвсем наближиха паметника на Левски, Ана
смъкна сивата умора от лицето си.

- Хайде да отидем при Елиза. Ще си починем, ще си
поговорим… толкова отдавна не сме се виждали – очите й
горяха с непознат за Ели блясък, а усмивката й… усмивката й
беше оживялата усмивка на Биляна….

Киното отвори вратите си. Като въздишка през тях излезе
товарът му от хора. И всеки бе със своето лице; с очи, понесли
товара на други времена; с отключени души, които бавно се
заключваха – след всяка стъпка, изхвърляща ги обратно в света,
от който бяха. Ели се сля – с киното, с хората, излизащи от него,
с въздуха над тях, със сградите край тях… И вече знаеше – не
знаеше как, но знаеше, че домът, който бе искала и който ще я
приюти, е тук. Погледна прозорците, надвиснали над изхода на
киното. Усети ги – като очи, взиращи се в нея. Очи, които я
намираха. Усмихна се… И беше бяло. И в бялото пътят бе един
и беше дълъг – дотам, докъдето стигаше погледът й…

- Да идем при Елиза…
Отидоха. И Ели намери дома си – за следващите шест

години…



…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Отново съм сама. И пиша. Да пиша ми стана навик. И спасение...
Но днес не се спасявам. Спасявам само спомена за днес…
Намерих своя дом. Прие ме. Приеха ме стените му. Заключеното в

тях пространство ме обгърна. И мебелите завибрираха с моя пулс,
когато ги докоснах. Прозорците ме гледаха като очи и лампите
изхвърляха лъчите си – за мен.

Намерих и хората, с които ще живея. Приеха ме. Щастлива съм…
Дали намерих днес живота си?
… или само бележника, в който ще описвам дните си…
Животът потече. По нова пътека?!
…
Дните минаваха един след друг – еднакви. Затъпкваха

пътеката; превръщаха я в път. Сред пътя издълбаха коловози.
Едни и същи дни. И само нощите оставаха различни.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Намирам се и се изгубвам всеки ден. И няма нещо, в което да се
хвана. И няма нещо, което да ме задържи.

Живея във вакуум.
…
Облаците се движат и птиците летят във въображението ми.

Живея във вакуум…
Кога ще дойде съприкосновението със света?
Всичко се стреми към приближаване до истината.
Разстоянията бягат. Времето се скъси.
Какъв е смисълът на вечното движение?
Еднообразието сковава мисълта, пространството, Вселената…  

Ядра и обикалящи край тях електрони, които вероятно могат да 
бъдат намерени тук, или там… изгубени електрони, определящи 
еднообразието на света…

Какъв е смисълът на вечното движение?



Живея във вакуум.
…
Събирам късове от разбита тишина и с тях градя огради, зад които

ще се скрия…
Бягам от самотата и се стремя към самота.
Може би защото там вероятността да намеря себе си е различна

от нула?
Намерих се и се изгубих. Намирам се и се изгубвам всеки ден…
Всичко е един непрекъснат стремеж към приближаване до

истината…
…
Дните минават, без да могат да бъдат различавани. Нищо ли не се

случва, или нищо не достига до съзнанието ми… Защо???
Живея във вакуум.
Апокалипсиса ли чакам, за да се събудя?
Бягащо време. Събрана тишина. Болка по отлитащото Всичко…
Всичко – е един непрекъснат стремеж към приближаване до

истината.
Ако я има.
…
…Да пиша – това започна да се превръща в ежедневие. Бягство?

Спасение?Самопознание?
Необходимост.  
Освобождение…
Или може би просто възможност за мислене.
Борба за оцеляване; борба за запазване на разума, на личността…

Или начин да откриеш себе си сред образите, които създаваш?
В нощ като тази, това няма значение.
…
Всичко – е един непрекъснат стремеж към приближаване до

истината…
 

Дните минаваха един след друг – еднакви. Далеч остана
лятото със слънцето и сините вълни. Жълтите листа окапаха.
Голите клони – сиви – се врязваха в сивото небе. Идваше зимата
– със студ, със сняг, със скреж, настръхнал по дърветата.



И болката от самотата хапеше.
…
Всяка сутрин Ели се измъкваше от топлината на леглото и с

топъл душ измиваше съня. Обличаше се бавно и грижливо, все
още неподвластна на деня. Излизаше навън, в студа. Светът я
всмукваше лениво, преглъщаше я и вечер я изплюваше обратно
в светлата и стая с прозорци, надвиснали на изхода на киното.
Останала сама, отново скрита в тишината си, тя бавно и
грижливо подреждаше това, което се бе случило. Не беше
много. И колкото по-малко бе, толкова болката по онова,
другото, загърбено и пропиляно, бе по-дълбока и разяждаща.
Изяждаше я – бавно и грижливо, за вечеря. И продължаваше –
без болка да преглъща дните. Бавно и грижливо ги подреждаше
– един до друг. И нищо не оставяше да се изплъзва от ръцете й.
Не питаше – това ли е животът й. Щом го живееше, то значи –
беше. И искаше да го направи такъв, какъвто би трябвало да е.
И късаше от себе си – да го нахрани. И искаше да се направи
такава, каквато трябваше да е – за новия живот, който случайно
си наложи…

Но – що е “трябва”
Всяка нощ Ели се измъкваше от студа на света и с топъл душ

измиваше “трябва”. Обливаше се – бавно и грижливо, все още
неподвластна на света… Оставаше такава, каквато е. И пишеше,
за да не се забрави…

 
ПРЕДНОВОГОДИШЕН СЛЕДОБЕД

Връщаше се. Вървеше с празна глава. Вървеше бързо, с широка крачка.
Стъпваше твърдо, уверено – без да се забавя и без да избързва. Не
спираше нито пред колите, нито пред светофарите, нито в най-
гъстата тълпа. Хората се отдръпваха, колите скърцаха със
спирачките си, а светофарите продължаваха да мигат…

Връщаше се вървеше с празна душа. При всяко вдишване остра болка
пронизваше сърцето. При всяко издишване плътна тежест се
трупаше върху онова пулсиращо кълбо, при спирането на което
преставаме да съществуваме. При всяка крачка мозъкът се люшкаше



като желе и всяка мисъл, плуваща през него залепваше, задръстваше
главата и болеше. Нищо. Продължаваше да се движи в тълпата – като
сърф през морски вълни, при силен вятър.

Стъмни се удивително бързо – като в зимен следобед. Разтвориха се
чадърите. Валеше мъгла, превърната в сняг. Тротоарите прогизнаха.
Плочките се надигнаха – за да избълват кал.

Връщаше се. Вървеше с празни очи. По лицето се стичаха капки
вода – като сълзи… Или сълзи, като капки вода?! Косите се
намокриха и залепнаха за главата. Влагата проникна през дрехите и
се впи в плътта. Беше тъмно и шумно. Без реклами. Без витрини.

Нещо се скъса – безпричинно, неочаквано. Нещо се скъса – в гърдите?
Или в черепа… И очите прогледнаха. Причина или следствие – все
едно - очите прогледнаха. И видяха хората…

Животът кипеше в този мокър зимен следобед. И всеки вървеше с
някого – засмени лица с несигурна стъпка.

Нещо се скъса и очите прогледнаха. Самотата се натрапи. Нещо
студено пролази в кухината, където сърцето болеше. Нещо студено
пролази и там, където мозъкът лепнеше. Походката остана същата –
плавна бърза и сигурна.

Нещо се скъса – студът тръгна по вените и сухожилията; дланите
и стъпалата се сгърчиха; тялото се скова. Походката остана същата.

Снежинките се стапят в калта. Светлината гасне. Тълпата
шуми. Черен новогодишен следобед.

Връщаше се. Хората се отдръпваха – като вълни, които се разбиват
в носа на сърф, при силен вятър… Или – като пустинен пясък, който
се свлича пред лицето на Сфинкса.

Самота.
Осъзната и неизбежна.
…
Страхът от самота е страх от себе си.
Затворен кръг, в който разбиваме главите си.
 

 



ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА

Новогодишната ваканция бе точно два дни.
Ели хукна към дома си, далечния и истинския; дома на Ана и

Димитър. Оковите на самотата паднаха.
…
Новогодишен влак – претъпкан с хора и очакване. Понесли

тежки куфари, торби с храни и надежди за идната година, те
бързаха за домовете си – далечните и истинските, където бяха
корените им. И въздухът бе пълен с предчувствие за щастие.

Новогодишен влак – бавно проскърцваха колелата му върху
релсите – твърде бавно, за хората, искащи своя бряг…

Свита на топка в ъгъла на купето, до прозореца, Ели бе
оставила погледа си да броди през полето, покрито с преспи
пресен сняг. Небето посиняваше и правеше въздуха плътен,
като стъкло. Натежал от усещане за отлитащи мигове, той
ставаше все по-непоносим за дишане. Нощта съвсем почерня и
превърна прозорците в огледала. Ели не искаше да гледа в тях
очите си. Излезе в коридора, студът я грабна в пипалата си.
Вратата в дъното ритмично тракаше, като челюст на дъвчеща
уста, и гълташе зима. Тя извади от джоба на якето си лист и
молив…

Светът бавно губеше очертанията си и бързо ги намираше пак
– по-ярки, по-цветни, по-истински.

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
В тази нощ небето не е черно. Луната е залепнала за него – голяма,

кръгла, бяла – като боядисана с вар. И бели преспи са легнали върху
полето – като саван. Мирише на трева и вятър.

Влакът спря. В настъпилата тишина се чува, как тревите никнат
под снега.

Движение.
Преместване по пътя, или живот? Или и двете?
Влакът спря.
Покой. Движение. Промяна.



И очакване – нещо да се случи.
Промяната – надежда за движение към нещо, което ще се случи.
Влакът трака с белите си колела по бели релси, по бялата земя.
Нощното небе попи белотата на света под себе си и стана бяло.
Звездите падаха – бели снежинки в полето…
Влакът спираше и тръгваше. Изпразваше товара си от хора.  И 

нов поемаше. Пътуваше – натежал от очакване за нещо ново.
…
Ана и Димитър чакаха на гарата и се опитваха да надхитрят

вятъра, развяващ бели преспи по перона. Свиреше вятърът,
пробил главите им, измел очакването от тях – какво ще бъде
момичето, което ще слезе? Пораснало и помъдряло? Или
уплашено дете…

Влакът спря. Изпразни на последната си спирка целия товар,
заплашил да го смачка. Измръзнали и уморени от дългото
пътуване към истинския дом, хората се пръснаха – снежни
преспи, подгонени от зимата.

Топлината на домовете ги поемаше. Намираха покой между
стените им. И тиха радост в човешкото присъствие.

И Ели намери своя дом. Но той не я намери.
Последните часове на годината си отиваха. Ана подреждаше

празничната трапеза, Димитър пазеше печеното – да не изгори.
Ели сушеше косите си – в своята стая. И пишеше. Последните
часове на годината си отиваха…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Отново пиша – в моята стая. На моя стол, пред моето бюро.
Моята стая – тъй дълго чаках – да ме приюти. И да ми върне

лицето, което бях забравила на тръгване. Моята стая – светло е в
конуса от бели лъчи, струящ от лампата ми. И в мен е свето.
Намерих се…

Кристално езеро, в което се оглежда моето съзнание… Бреговете му
са кални, но са далеч….

Не искам за кал да пиша тази вечер, в която годината изцежда
последните си мигове.



Искам да пиша за сняг и светлина… За намереното си лице, сред
много маски… За всички напластявания, които се срутиха от мен –
като подгизнала мазилка от стена… Струяща бяла светлина, 
отделяща ме  в своя конус от света…

Тя сложи трите точки. Косите й бяха изсъхнали и бухнали от
топлината в стаята. Усмихна се – преди да се погледне в
огледалото, защото знаеше, че в огледалото няма да намери
своята усмивка. Красива бе – от очите й струеше светлина, която
обливаше лицето й, подпалваше бледите й бузи и ги караше да
изгарят в розов плам…

Красива беше. Поиска да счупи огледалото и да разпръсне
късовете му, прибрали новия й образ…

Не беше тя. Не се намираше. Поиска да разкъса бялата хартия
на дневника и да разпръсне късовете й, прибрали новите й
мисли…

Не се намираше. И беше чужда на всичко, което я
ограждаше…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

…Моята стая…
Толкова променена е от времето, когато я обитавах… Но всъщност

– пак е същата.
Тогава?!
Променената съм аз.
Не мога да стана от бюрото, да оставя молива. Не мога – отново да

възприемам света, както преди…
През броня от чуждо време-пространство, но с мои очи…
А не с патерици от черни думи върху бели листи…
Не мога да се откъсна от белия лист – единственото нещо, което

мога да противопоставя на света, който ме връхлита…
Крещя за помощ.

            За човешка ръка.
            За топлина.
            За близост…
            Ще устоя ли – докрай ?



…
Не мога повече да пиша. Ръката ми сама се движи. Защо и тук,

където има близост, протегнати ръце и топлина, аз пак се срия в
бялата стена на листите, в които пиша…

… Самота …
Благословена самота, разкрепостила мислите.
Благословена самота, освободила разума.
Освободила онова, което ни прави хора…
Самота – свобода.

…
Сега вече беше свободна.

Ана все още подреждаше празничната трапеза. Димитър все
още печеше празничната вечеря. Годината все още изцеждаше
последните си мигове…

Седнаха – за празник.
Уморени бяха – от цялата изминала година. От всички сили,

хвърлени в гонене на вятъра. От цялата енергия, употребена да
го задържат. От всичко, което бе направено и от това, което бе
пропуснато да се направи…

Уморени бяха – от всичките изминали години, от всички
сили, от цялата енергия, изгубена в гонене на призраци…

Празничната вечеря бе сервирана в бял порцелан. Върху
бялата покривка шарени сенки хвърляха чашите от цветно
стъкло на Биляна.

Но беше бяло в празните души.
Далеч бе празникът...
...
А после...
… Камбани биеха – в дванайсет през нощта…
Затрещяха – празничните фитили.
Цветен сняг валеше от небето.
Дебели преспи засипаха земята.
И беше бяло…
Чисти, душите се отвориха – за празник…
Китарен звън нахлу през отворените прозорци. И влезе в

душите – за празник.



Китарен звън звънеше и изпълваше пространството между
стените с лято, с море и синева. И вече нищо нямаше значение.

Отминалата година и идващата се сляха отново в една
безкрайна редица от непрекъснато следващи мигове,
ненарушавана от човешкия стремеж към налагане на свой
порядък върху природата.

И нямаше Вчера. И нямаше Утре. Нямаше – напразно
пропилени дни, пропуснати възможности и болка по
отлитащото всичко. Цялото време на Вселената се нави в
стегната спирала – както преди Взрива. И всичко предстоеше.
Отново…

Отново – животът нахлуваше. С всеки звук, с всеки тон, с всеки
акорд. И всяка песен караше кръвта да пулсира във вените, да
блъска – в стените на артериите и да взривява сърцата.
Отново…

Ели гледаше света със своите очи. И нужда от стени и
патерици нямаше. Отново – с отворени очи събираше – всяка
дума, жест, усмивка, поглед и докосване, всяка мисъл, идея,
прозрение… И ги трупаше – там, в паметта – на тъмно, на
топло, на скрито, на сигурно. Пазеше ги – за времето, когато
щяха да й трябват… Пак бе зрител – като в ранното си детство,
като в ранната си младост… И бе щастлива – встрани от
течението на живота. Гледаше – със своите очи.

Гледаше – отрязаните коси на Диляна, които летяха около
главата й, както широката пола на роклята й се въртеше около
тялото й. Освободеният й смях се плискаше върху стените и
отразен от розовите им тапети розов се посипваше върху всичко
и всички. Движенията й – по-плавни и по-гъвкави – караха
въздуха край нея да кипи от зной. Очите й – огромни и зелени,
изхвърляха зелена светлина и тя гореше…

Търсеше – промяната.
Гледаше – укрепналите пръсти на Тодор изтръгваха от

нейното пиано акорди с плътност и темпо, каквито не бе чувала
от него досега. Тактуваше – с глава и с тяло, с овладени жестове.
Овладял живота си, той изтръгваше от неуловимите му мигове
всичко, което би могло да се изтръгне.



Ели гледаше, захвърлила света далеч и търсеше промяната.
Грабнала китарата на Ана, твърде голяма за нея, Ина се

опитваше да догони мелодията, дърпайки и притискайки
струните с неумели още пръсти, но със свобода, родена от
чувството й към музиката и към заключените в нея мигове
човешко щастие…

Ели гледаше промяната.
И тя беше не само в тези, които още растяха, но и в тези, които

вече остаряваха. Не искаше да гледа тази промяна.
Но гледаше – бръчките по лицето на Ирина се бяха вдълбали

не само в кожата й, но и в плътта. И дълбаеха тъмните си сенки,
дори когато се усмихваше. Все още много млада, Зорница
натежаваше. Изваяното й до лятото лице, днес беше
несиметрично наедряло… А Ана… Ана бе оставила умореното
си тяло в прегръдките на стария фотьойл и трудно устояваше
на болката в гърдите си, рушаща нещо вътре, което още не се
виждаше отвън. Димитър танцуваше с Диляна – облян от
светлината на очите й (или на лампата) изглеждаше
непроменен. Но Ели знаеше - видяла бе, когато го прегръщаше
на гарата, че вече не бели, а черни нишки се крият в косите,
покрили слепоочията му.

Ели гледаше - с отворени очи света край себе си. Не искаше да
гледа, но гледаше… Йордан и Александър, навели един към
друг глави с оредяващи коси гово-реха – за кой ли път – за
тоталитарната система, отнемаща тотално свободата. Говореха –
за отнети възможности, за отнети права, за забрани – преди и
сега…

Разговорът постепенно стана общ. И светът, уродлив,
надничаше – зад нечие рамо; оглеждаше се – в нечий поглед;
нахлуваше – през всяка дума помислена, изречена и чута. И
зазиждаше всеки – в собствен затвор. Стените стягаха. И
моделираха. Никой не можеше да бъде такъв, какъвто е – дори
затворен в клетка… Говореха – за липсата на право и
възможност за свобода – на хората и на народите – в тяхната
половина на света.



Ели слушаше – всяка дума, всяка мисъл, всеки опит за
прозрение, избухваха в главата й – в онези цветове и форми, за
които не бяха нужни очи…

Годината поглъщаше първите си мигове…
Прозорците бавно посиняваха.
После помътняха.
Небето стана дрезгаво.
Ели седеше между Димитър и Александър и не й трябваше

нищо повече от нов Изгрев.
Не го дочакаха…
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
Тиха е къщата. Само понякога минаващите коли я разтърсват и

карат стените й да звънят.
Опустошение…
Тиха е къщата. Разсъмва се. Отиде си годината…
Не искам времето да спира.
Не искам – да задържа мига.
Все още искам – цялото познание. За цялата цена.
И нека си отиде детството.
И нека си отива младостта.
Аз искам цялото познание – за всичко по света.
И нека си отиде годината.
Да си отиде – столетието.
Да си отиде – тъмната епоха…
…
Влакът отново бе претъпкан с хора и с очакване. Отново

всички бързаха – към домовете си. Към временните домове, в
които се бореха за оцеляване. Колелата му свиреха върху
релсите и разстоянията се скъсяваха.

Свита на топка в ъгъла на купето, до прозореца, Ели отново
пишеше, а погледът й бродеше в полето.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ



Пиша на прозореца. През мръсното му стъкло виждам мръсна
гора… миг след това – небе, разкъсано от голите й клони. Виси като
парцал на тях – вместо корони…

Движи се влакът и се препъва в тясно шосе. Не, шосето с целия си
товар от каруци, очукани автомобили, спрели автобуси и
раздрънкани камионетки, се е препънало във влака… Всички стоят и
чакат… Замрял миг… (точно като онези, от приказката за
Спящата красавица.

…Малко селце с уморени къщи. Стари жени носят вода (или
мляко?!) с кобилици – като оживяла картина…

…Миниатюрна пропаст, затрупана с дълбоки преспи сняг… ято
врабчета се гонят из тях…

… Поле, равно като море… Човек изгубва погледа си в него, после –
себе си…

… Хълмове в далечината – намерих се…
Влакът изсипа товара си на последната гара. Нов не пое.
Градът погълна в гладната си паст изнурената човешка маса.
Понесена от звъна на трамвая, от светлините на фарове и

улични лампи, Ели доплува до новия си дом, надвиснал над
изхода на киното. Не чуваше и не виждаше цветовете и звуците
на света край себе си. Отново – само думите, изгарящи главата
й, имаха стойност. Защото само те – отново – бяха връзката и със
света…

… Едва измила умората от себе си, тя пак седеше до прозореца
и пишеше, а погледът й бродеше в небето…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Сняг… Цялата страна е покрита с дебели преспи сняг.
Синкав сняг – под слънцето и в мрак…
Валеше, топеше се и не замръзваше – превръщаше се в кал… И пак

валеше – блестящ и чист – в слънцето и в мрак.
Покрил е къщите, дворовете и кофите за смет.
…
Киното въздъхна и отвори търбуха си, за да повърне

човешката маса от себе си. Шумът от стъпки и гласове стигна до



отвореното око на прозореца. Окото на Ели се затвори – онова
око, с което виждаше другото лице на Вселената. Тя хвана
молива с лявата си ръка и написа с друг почерк:

“Научих се да живея сама чрез листа и молива.
Време е да се науча да живея сама и без тях...”
Когато сложи трите точки знаеше, не знаеше как, но знаеше,

че с тях е сложила край на един период от живота си, през който
можеше да се изгуби, разпиляна между белите страници, които
изписваше, за да съществува – върху тях. Знаеше, че е победила
– за първи път…

Или… И този път?!
Сивата аморфна плът на битието се бе разпукала. Дълбоки

пропасти браздяха субстанцията й, лишена от четвърто
измерение. Ели виждаше как бавно се завръща от път без изход.
Най-после отново стигна там, където бе основата на всички
разклонения. Днес бяха много и тя не знаеше кои са с изход и
кои са слепи… Но знаеше, че ще намери Изход, дори ако не
върви по “своя” път.

Сивата аморфна плът на Битието отново стана гладка и
непробиваема – като стена. Отново изгуби трите си
пространствени измерения и се превърна в чисто Време.

Ели отново пишеше.
И знаеше, че винаги ще пише. Но не за да живее в думите.
 

ПРИТЧА ЗА ИСТИНАТА
Прозорците са замъглени от топлината вътре и от студа вън.

През капките влиза дъгата.
Прозорците са замъглени – светът е вън. Притчата в стаята

остана. Прозорците са замъглени – покриха всичко с похлупак.
                        …

Светът бил млад. Толкова млад, че звездите били разбъркани, и
нощем светели две Луни, и небето никога не ставало черно. Слънцето
топлело повече, а някъде край него обикаляло друго Слънце – онова,
което кара Плутон да се върти обратно.



Светът бил млад. Нашият свят, защото някъде световете
умирали.

Тогава в него бродели два Духа. И понеже били само два (имало и
други, но те били толкова малки, че няма да се занимаваме с тях),
всеки имал свое Слънце и своя Луна.

Светът остарял. Духовете живеели – всеки със своята Истина.
Само малките духове не знаели какво да правят – като виждали две
Истини, те не знаели коя е истинската. (Но с малките – по-добре да
не се занимаваме.)

Светът съвсем остарял и на небето останали само едно Слънце и
една Луна, а звездите се подредили в съзвездия. Тогава Духовете
решили, че има една Истина и започнали да я търсят. И понеже били
само два (с малките не се занимаваме), тръгнали да я търсят в двете
посоки на Света. Белият Дух се отправил към Изгрева, а Черният
Дух – към Залеза на единственото Слънце.

Светът толкова остарял, че заплашвал всеки миг да рухне. Тогава
Духовете се срещнали. Белият вървял към Залеза, а Черният – към
Изгрева на единственото Слънце.

Горките Духове – те не знаели, че Земята е кръгла.
Прозорецът е мокър. Светът се вижда на черти. Похлупакът е

напукан – чака да се срути.
- Защо не се занимавахме с Малките? – пита Малкият.
И притчата започва отначало.

                        …
Светът бил млад.
Толкова млад, че звездите били разбъркани по небето и нощем

светели две Луни и денем греели две Слънца.
В Света бродели два Духа. Те били толкова големи, че не виждали

другите, малките духове край тях. И като мислели, че са сами, те
искали да разделят света, защото всеки имал своя Истина, свое
Слънце и своя Луна. Но те са толкова големи, че ние няма да се
занимаваме с тях.

Светът бил млад.
Малките духове бродели из него – без своя Истина, без свое Слънце,

без своя Луна. Те искали да имат само по една звезда и да вярват в нея.
Но големите Духове не виждали звездите. И като не ги виждали,



искали всички да вярват само в техните Слънца. А слънцата били
две. И Луните били две. Само две.

Светът остарял.
Малките духове забравили своите звезди – те били толкова

далеч. И макар Слънцата да не топлели, те се кълнели в тях – всеки
малък дух в едно голямо Слънце.

Светът съвсем остарял. Звездите намерили съзвездията си. Едната
Луна се взривила, другото Слънце избягало. Останало само едно. Но
чие било то?!

Светът толкова остарял, че заплашвал да рухне…
Звездите са големи и топли Слънца.
За всеки малък Дух – по едно далечно Слънце…
Светът, настръхнал от омраза се рушеше.
Руините с трясък падаха в човешките души.
Останали без нищо в себе си, хората рушаха света край тях.

Той отново ги засипваше – с това, което бе останало от него…
… И нямаше изход…
… И нямаше край…
Омразата клокочеше отвсякъде. Превръщаше се в насилие. И

разцъфтяваше – като блатно цвете, нахранило се с гнилочта под
себе си…

Насилието се превръщаше в безсилие.
Светът умираше в едната си половина.
Настръхнал от омраза се рушеше – целият.
 

 



ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА

Денят синееше в прозореца и се бореше със синкавия плам на
уличните лампи за надмощие. И губеше. Времето избутваше
Земята по пътя й край Слънцето, люшкаше оста й насам-натам,
въртеше я. Нощта, изяла светлината над Северния полюс,
властваше. Синият следобед изтля в прозорците на къщите. И
синкавият плам на уличните лампи влезе в стаите.

Лицето в огледалото ставаше все по-красиво. Млечнобяло –
там, където трябваше, и млечнорозово – по бузите. Розовото по
устните бе хрупкаво и сладко – като захарен памук. Синьото
върху клепачите правеше погледът на очите под тях още по-
син, а черното върху миглите – още по-плътен. Едро накъдрени,
косите падаха върху гърба и раменете – жълти и слънчеви,
напук на зимата.       

Петя стана от табуретката пред огледалото, отиде до
прозореца и остави синия си поглед да потъне в синия сумрак.
Звънецът на входната врата я извади от синьото, от което бе
погълната. На прага стоеше Ели – връзката й със света на хората.
Усмивката на Ели… прогони всички призраци от синия
сумрак… Очите й, като пламтящи факли, подпалиха всички
чудовища, настъпващи от стените, прогориха ръцете им и ги
прогониха в Ада… Гласът на Ели, като чиста гъба, изтри
представата за Ад. И стана светло.

Вървяха по сините улици и синя светлина струеше от лампите
над тях. Но беше светло.

Седнали на последния ред на втория балкон, очите им
потъваха в синия мрак на залата под тях. Но беше светло. И
музиката, синя, като вълни на океан, се блъскаше в душите им и
ги отнасяше далеч. И беше светло…

Дори когато си отиваха и лампите догаряха със синя
светлина…

Дори когато Ели я изпрати до входната врата…
Дори когато…



Не. Когато входната врата тракна зад гърба й, чудовищата я
захапаха отново.

Впиха нокти в млечната й кожа. Изхрупаха памука, залепнал
за устата й. Хванаха се за косите й, превърнаха я в
панаирджийска въртележка… Тя се въртеше, те се люлееха,
изпили синия й поглед… И беше мрак.

До сутринта, когато се събуди, схваната от студ и страх.
Небрежно захвърлено килимче – до входната врата…

Денят, изгонил вчерашните сенки, пак болеше. Светът
нахлуваше – студен. Петя стоеше под душа, водата измиваше
всичко. После, влажна и топла, сядаше пред тоалетката и
рисуваше лицето си – броня срещу деня и всичко, което ще
нахлуе с него… чуплива маска срещу синия мрак, който
изгризваше душата й…или това, което бе дошло на нейно
място, за да боли…

Автобусът я поглъщаше и я изплюваше – сочна хапка в
претъпкания му корем.

Училището я довършваше – попаднала сред белите му
камъни, тя се превръщаше в частичка бяла прах. И се
изгубваше. Всеки ден – все по-далеч.

Ели я намираше, прибираше, избърсваше, извайваше – като
от бяла глина. И я превръщаше в човек…

После идваше следобедът, със синия сумрак, чудовищата пак
се раждаха от него… И пак и пак. Ели ги прогонваше.
Отвеждаше я – пак и пак – на втория балкон на залата, в която
музиката се превръщаше в син океан. И плуваха – бреговете на
света оставаха далеч. И всички чудовища стояха прибрани.

Само нощите оставаха. Един и същи сън сънуваше… Сънят,
когато падаше безкрайно в син сумрак, а после се събуждаше,
схваната от студ и страх, приела безмилостния удар на Земята.
И ставаше. Но болката в краката й оставаше. Зарасналите кости
пак хрущяха…

Изхрупаха я – всичките чудовища на мрака.
…
Щастлива, Ели вървеше под сините улични лампи, огрели

синята нощ. Щастлива, с олекнала душа и леки крачки крачеше



към концертната зала, която й даваше своя живот. Щастлива,
Ели пиеше с едри глътки звуците, поеше изсъхналата си душа.
Разцъфнала, душата избуя. Разкъса клетката на ребрата си. Вече
нямаше нужда от книжни крила, за да лети. Кротко, белите
страници лежаха неизписани в чекмеджето на бюрото в нейната
стая, в новия дом, който я бе приютил и я бе направил своя.
Щастлива, Ели поглъщаше оскъдната светлина на нощта със
свои очи, иззад стената от чуждо време-пространство, което
отново се бе завихрило като пашкул около нея. Твърдо и
непробиваемо, затворено като капсула, то я бранеше от нейния
свят. И нямаше нужда да пише, за да съществува в изписаните
страници.

Щастлива, Ели вървеше под сините лампи на синята нощ.
Щастлива, с олекнала душа и леки крачки, Петя вървеше до

нея. Океан от музика се плискаше в главите им, блъскаше в
черепите им – брегът на света бе далеч.

Входната врата щракна – зад гърба на всяка.
Когато стъпи на улицата, нощта обгърна Ели с тъмната си

ласка.
Когато стъпи върху прага на стаята си, Петя бе обгърната от

чудовищата, подредени в плътна стена. Настъпваха…
Последното, което помнеше, бе отчаяната нужда от

спасение… Очи, които като факли подпалват мрака, изгарят
го… изгарят Ада и целия товар с чудовища, които носи…

Събуди се – от виещия вой на звънеца на входната врата.
Цяла бе. И здраво стъпваше по твърдата земя. Чудовищата

още бяха зад гърба й, но кой знае защо – уплашени – не хапеха.
Отстъпваха.

Отвори.
Отстъпиха.
На прага бе Ели.
Не се усмихваше – само очите й като факли горяха. Прогаряха

неструктурираното безразмерно пространство, вместило в себе
си Разума. Прогориха го. Изгориха всички чудовища…

И нямаше нужда от думи. Всичко бе чуто, без да бъде
казано… В стаята, в която нищо не бе останало, две момичета



седяха на пода. Главите им, едва докосващи дългите им шии
плуваха над нищото. Мълчаха. Всичко бе казано. Всичко бе
разбрано – без думи…

… Нощта настъпваше отвред – лишена от плътност и усещане
за действителност. Стените на стаята отстъпваха – дотам,
докъдето стигаха очите. И беше бяло – синкав мрак падаше на
едри капки от небето. Засипваше пръхкавата земна плът, увита с
пръхкав сняг на бели преспи.

- Нощта настъпваше отвред – лишена от плътност и усещане за
действителност. Стените на стаята отстъпваха – дотам, докъдето
стигаха очите. И беше бяло – синкав мрак падаше на едри капки от
небето. Засипваше пръхкавата земна плът, увита с пръхкав сняг на
бели преспи. И въздухът, като пързалка се хлъзгаше и влизаше в
гърдите. Измръзнала, душата искаше да полети… Не – да се плъзне по
пързалката от въздух – към земята… Земята беше близо – увита с
пръхкав сняг, застлана с преспи синкав мрак… Земята беше близо…
Полетях… Летях надолу… И беше хубаво… Разбрах какво е
свободата… без думи, без понятия, без нищо… Свободно падане –
това е… И няма Утре, Вчера се разпада… А Днес е само падане… Без
думи, без понятия, без нищо… И стана Нищо… В мига, преди да се
докосна до земята… Не знаех как боли… Не знаех що е болка… Не
болката в душата, а болката в плътта, изяждаща душата… Тогава
стана Нищо и заспах… И беше бяло. Събуждането беше в синкав
мрак… Не знаех как боли. Не знаех що е болка. Не болката в плътта,
изяждаща душата, а болката в душата, която ме изпепели... Живея
без душа – една година вече. И синкав мрак души ме всяка нощ.
Чудовища излизат от стените и хрупат изпотрошените ми кости
и бялата ми плът гризат… Очите ми изпиха и виждам само синьо –
синкав мрак на едри капки капе от небето… Не заспивам… Всяка нощ
умирам… Утрото ме буди – не за живот, а пак за синкав мрак, капещ
от очите ми… защото знам – не може все да капе от небето… не
може въздухът да бъде ледена пързалка… Но искам, как искам пак – не
да летя, не да умра – а пак по него да се спусна към земята и да заспя
без болка… Уморена съм – не зная как се движа, какво ме движи, какво
ме кара да живея… Зная само, че когато си до мен, светът се връща –



не син, не бял, а с всичките си цветове. И музика звучи, която го
отпраща в далечните му брегове…

Стените на стаята рухваха, отнасяни към далечния бряг на
света. Пространството между тях обезплътня. Неструктурирано
и безразмерно то изтля, погълна Разума и се взриви – както
тогава, когато Вселената се е родила.

И нямаше нужда от думи, които да пренесат мисълта, както
нямаше нужда от фотони, които да пренасят светлината.

- Беше черно и лепкаво. Не знам къде се губеха звездите всяка нощ.
Луната беше на небето, но не светеше – изтичаше през лъчите си,
оплиташе ме в тях и като паяк ме изсмукваше… Не исках да летя.
Не исках и да се люлея на тази люлка от лъчи. Не исках нищо – само
да умра… за да съм избягала завинаги там, където никой няма да ме
стигне… дори и тези две жени, които най-много ме обичаха… които
от обич ме убиваха… Защото искаха Днес да бъда такава, каквато
бих могла да бъда Утре… Убиха Днес и Утре няма… и мен ме няма…
Мълчим и лепне тишината и бездната под шестия етаж протяга
длан към мен… Луната я ловеше и лепнеше с лъчите си протяжни
като паяжинни нишки… Залепнах за перваза… Всяка нощ залепвах…
Нямаше звезди – Луната ги беше изяла и изяждаше мен… Защо не
скочих – не разбрах. Не съм разбрала още. Тогава не умрях, но всеки ден
умирам. С чужди очи и в клетка от лъчи на чужди небеса минавам
през света и нищо не разбирам… Знам само, че това, което минава
през очите ми остава в мен. Знам също, че това, което минава покрай
мен следи по плътта ми не оставя… Но знам – душата ми е гола рана
– кръвта ми изтича от там…

В стаята, в която нищо не беше останало, две момичета седяха
на пода. Главите им, едва докосващи дългите им шии плуваха
над нищото. Мълчаха. Всичко бе казано. Всичко бе разбрано –
без думи…

…
Голямата лекционна зала бе по-шумна и по-претъпкана от

всякога. Всички първокурсници от целия Факултет чакаха да
бъде заверен първият им семестър. От Утре ги очакваше
Сесията. Първата сесия – още един праг, който предстоеше да
бъде преодолян. За някои прагът бе днес – много подписи и



печати трябваше да бъдат събрани. От преподаватели и
асистенти - за редовно посещение на лекции и упражнения; от
асистенти - за показан добър успех от проведените през
семестъра тестове и контролни; пак от асистенти - за заверка на
протоколите от проведените упражнения; от лаборанти и
техници – в уверение на това, че е заплатена счупената
стъклария и са отстранени всички повреди от лабораторните
уреди… и от други студенти – в уверение на това, че колегите
им са били на бригада и през целия семестър са имали добро
държане, примерно поведение и най-важно, че активно са
участвали в живота на комсомолското дружество…

Шумът в голямата зала ставаше все по-нетърпим. И
напрежението, което го пораждаше ставаше все по-непоносимо.
Най-после отговорникът на курса влезе и кой знае как, всички
разбраха, че този път сесията ще бъде за всички. Въздишка на
облекчение изгони въздуха от залата. Останала без въздух,
залата изгони човешкият товар, останал в нея…

Шумни, студентите се разпиляха по коридорите и фоайетата
на бившата казарма, запазили из ъглите си духа й на казарма.
Олекналите им души надничаха през светналите им очи и
светлината, рукнала от тях изгонваше по ъглите сенките, които
се опитваха да изпълзят. Днес всички бяха взели първия си
изпит – правото да бъдат допуснати до изпити.

Ели и Петя се движеха през ликуващото множество като
платноходки през езеро. Тихи и великолепни, те оставяха бурна
диря след себе си и бързо отминаваха, отнасяни от бурен вятър.
Тласъкът на мислите им ги отвяваше все по-далече от света.

- Бездна… Ще се срутя в нея… Надолу-надолу летя… Не, плъзгам
се по моята пързалка от лед и въздух… леден въздух… студ… на
дъното… На дъното съм… Страх пълзи отвсякъде… протяга
дългите си нокти към мен… Какво ще стане Утре??? –
захарнорозовите устни на Петя се усмихваха, а очите й,
откъснали синьото на небето криеха зад черните си мигли
светлината на едно далечно Слънце…

- Каза ли нещо?! За Утре??? – лицето на Ели бе огледало, в
което се оглеждаше усмивката на Биляна, дошла от други



светове; очите й, като черни дупки всмукваха околното
пространство, изкривяваха го, усукваха го и поглъщаха
светлината, понесла представата за Бездна и за Утре, трептяща
между невроните, скрити зад слънчевите къдрици на Петя,
подпалени от зимното слънце… - Утре??? Утре е мостът над
бездната… Ще минем по моста, ще преминем над бездната…
Чудовища ще протягат ръце от дъното – нагоре… Ноктите им,
изкривени от Слънцето ще се разтичат, ще се разкапват, ще
изгорят… и няма да ни хванат… Защото никой не може да ни хване,
ако достатъчно силно искаме да не бъдем хванати… Капани и
клетки… И ние, прищипани между тях… Ние – хиляди… стотици
хиляди… изтляваме между оградите… И няма Брод и няма Път…
ако не излетим… ако не хванем слънчев лъч, като въже… Но ще го
хванем… Трябва!!! А щом трябва – ще…

- Страхувам се от Утре… От сесията, от изпитите, от провал…
И от завръщане обратно. – Петя говореше и чистият й глас
излизаше от захарните й устни розов и сладък, вятърът
развяваше косите й и те блестяха около главата й като корона от
слънчеви лъчи, кожата й, бяла като скрежа по клоните на
дърветата излъчваше светлина и правеше лицето й да изглежда
като нарисувано от френски импресионист. – Не мога да понеса
завръщането… Не мога… Същите хора… същите погледи,
проникващи в мен, през мен, през това, което е останало от
мен… Ровещи...Пълзящи…като зараза… Същите улици, същите
къщи… и същият асфалт, на същата улица… на онази улица, моята
улица… Моето петно, под моя прозорец… Не мога да се върна…
Бездна от страх… от невъзможност… Искам покой, покой, покой…
Загивам…

- Гора… есенна гора… Листата падат… Жълти слънца, изгубени в
небето… Покриват ме… затрупват ме… угасват… И ме няма…
Покой… Или порой, отнасящ белите ми кости?! За да ме няма… за
да не ме е имало… Покой или порой??? Или – защо крайности???
Истината е по средата. Истината, която ни трябва… която най-
лесно се защитава… която не е истина, а средноаритметично на две
истини… Противоречие няма… - очите на Ели, като черни дупки,
пробили пространството на друга Вселена изхвърляха в нея



цялата си светлина, понесла всички мисли, които трептяха
между невроните, скрити зад черните й коси, които, като черна
дупка изсмукваха пространството на нейната Вселена,
всмукваха го, усукваха го и го изхвърляха “отвъд”… като
квазари… Лицето й светеше с усмивката на Биляна, съвършено
и изкусително, като на кинозвезда от стари времена…

- Противоречие има… - устните на Петя разцъфтяха като роза
върху сняг – Сега не ни трябва Истината… Сега трябва да
оцелеем… А зная, че няма… - гласът й замръзна като лава,
избликнала от кратер на вулкан…

Високи и стройни, с ниски обувки и къси поли, с къси палта
като сака и кожени сакове на рамо, те стояха сред група брези.
Белите им крака се сливаха със стволовете на дърветата… с
настръхналия скреж… и преспите… Много очи се опитваха да
ги намират, да ги намерят… Въздухът, като ледена пързалка се
виеше между брезите… Като по ледена пързалка се плъзгаха
очите и падаха… Светът отстъпваше – далеч…

Нищо не остана - от брезите. Ели гледаше… и виждаше бяло
върху бялото лице на Петя… Не черно, не сиво… Бяло петно. И
в него нямаше път, пътека, пролука… Изметена бе аморфната
структура на Битието. Отнесена бе – и ужас плъпна от нищото в
бялото, защото нищо повече не можеше да се случи. Нищо
повече не бе останало да се случва…

Нищо не остана – сред брезите. Бели сред бялото, увити в
леден въздух, превърнат в ледена пързалка, те влязоха в бялото.

И само брезите шумяха с клони, настръхнали от скреж…
- Само покоят ми остана… Той ме приема, приласкава… повива ме

с меките си длани под дълбок покров… Аз няма да се върна вече…
Тихо и бяло… като начало… Аз зная, че виждаш през мен… И
виждаш, че Времето за мен е спряло…

Беше бяло.
Ели гледаше – в бяло. Бяло петно… Не.
Тук, далеч от света на цветовете и сенките – не беше бяло…

Крехката аморфна структура на Битието още пулсираше – още
бе жива. И сред аморфната й структура имаше следи – от
пътеки и пролуки… Петя стъпваше по тях… приплъзваше се –



лека, останала без дух… И всеки миг щеше да се сгромоляса
долу – в бялото, останало без нищо. Една ръка се протягаше към
нея – да я задържи… Нейната ръка ли беше??? Ели не виждаше,
но знаеше, че не е… Дори не знаеше има ли ръка, способна да
сграбчи Петя по пътя към бялата бездна… Или това бе само
възможност за връщане в света на цветовете…

- Не спирай… Утре е мостът над Бездната… Аз няма да мина по
него… Ти знаеш… моето Утре умря… Но там теб те чака ново
начало… Не спирай… Не спирай!!!

- Не… Моето Утре умря през това лято, през което аз не умрях…
Но все едно, Утре е мостът над Бездната и ще преминем бездната,
когато стигнем Утре…

- Ако стигнем до Утре…
Вървяха – през заскрежената трева на парка. Стояха – върху

замръзналия парапет на спирката. Изядени бяха – от автобуса –
вкусни мръвки в претъпкания му корем. Бяха смляни и изплюти
– все още вкусни. Погълна ги Градът.

Вървяха – тихи и великолепни – като платноходки. Пореха
вълните на пъстрото човешко множество край тях – като гладка
повърхност на планинско езеро. Оставяха бурна диря зад себе
си… Отнасяни от напора на вятъра, виещ зад главите им, не
виждаха вълните, бушуващи зад тях…

…Мълчаха сред гъстото множество. Само мислите им,
трептящи сред буйния гъстак на невроните, стегнали с гъстата
си мрежа мозъците им, се преплитаха и ставаха общи, без да са
били изречени…

- Такава съм, каквато съм… Прости ми, задето ти дадох товара
си… Твърде тежък бе да го носиш… Потъвах… Ти ме спаси…

- Бе повече от твърде тежък, за да го носиш… сама… Не съм те
спасила… ти се спаси… Всеки сам себе си спасява. Сам себе си
измъква от лепкавата тиня на тресавището, в каквото животът се
превръща… Защо – не зная… Но знам – дори когато клокочещи
въртопи бушуват из главата ми и ме отнасят накрай света, до края
на всички светове и няма нищо друго… една отломка Разум е
достатъчна… И всичко започва отначало… Все отначало скачам – за
да потъвам по-дълбоко… и по-високо да се вадя… да се извадя… да се



извая… Това е – да искаш да се изваеш сам… Силно да искаш…
достатъчно силно… не зная какво е достатъчно… Ти ми помогна…
да искам…

- Не съм… Аз бях удавникът… Ти беше салът… И още плувам
върху теб… и все ще плувам върху теб… докато не падна… или не ме
изхвърлиш…

- Аз плувам, защото зная, че има някой върху мен…
…
Вървяха – цветни и цъфтящи, все по-дълбоко потъваха в

сивото множество край тях…
Вървяха – все по-далеч… Светът оставаше зад тях…
За думи място нямаше.
 

 



ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

Сесията дойде с усещането за свобода. Дните и нощите се
сляха. Часовете следваха естествения си ход, лишени от
задължителната последователност на програми и разписания,
лишени от чуждото “трябва”. Времето отново бе цяло. Отново –
като през ваканция – се лееше на свободни талази, които можеха
да бъдат моделирани и разпределяни – свободно. Освободено,
времето отново превърна пространството в точка, в която
можеш да бъдеш навсякъде. И разстояния не съществуваха.

…
Затворен в собствено време-пространство, самолетът пренесе

товара си от хора през снежни вихри и заснежени писти от
“тук” до “там”. Дочитайки спортната страница на вестниците
си, пътниците се озоваха от един живот в друг и не разбраха.

Ели потъна в топлата вълна на обич, която Ана и Димитър 
разпиляваха край    себе си. Чувствата пулсираха, преминали 
през върховете на пръстите се сливаха с ритъма на сърцата и го 
правеха по-плътен, по-дълбок и по-свободен. Очите, като черни 
дупки всмукваха пространството край умовете, заедно с 
трептящите мисли между невроните, скрити зад белите черепи. 
За думи място нямаше. 

Но думите рукнаха – като река. Изсипаха се – като водопади.
Пометоха всичко – като наводнение. И след потопа нищо не
остана. Ели се усмихваше със своята усмивка, която само
приличаше на усмивката на Биляна.

Дните потекоха такива, каквито бяха някога. И бяха нейни.
Нейни бяха и нощите след тях. И времето – отново цяло – бе
нейно.

Учеше – както някога – с радост от придобитото познание. И с
лекота летеше над препятствията на непознатото. Както някога,
когато нещо заплашваше да я препъне, да я улови и да я смъкне
от въздушната й колесница, тя протягаше ръка към Димитър.
Той бързо отстраняваше дребните препятствия по пътя й към



този първи изпит на тази първа сесия – изпитът по математика.
И дните минаваха – леки. И нощите оставаха – черни. Звездите
се сипеха, забулили луната и тихо чукаха по черепа. Чакаха да
се родят. Думите звъняха. Заключени в главата виеха и стенеха.
Искаха да се родят.

 
първа страница без дневник

Светлината угасна. Запали се мозъкът. Вселената се взриви.
Свръхновите звезди угаснаха. Запалиха се неутронните. Небосклона
се промени. Слънцата хукнаха към центъра. Там гравитацията
стана чудовищна. Пространството се изкриви.

Времето тръгна назад… Земите изгубиха слънцата си.
Електроните изгубиха ядрата си. Остана плазмата – началото на
света.

Хората някъде крещят – “Не на войната, загина цивилизацията
ни!”

Светлината угасна. Мозъкът се запали във въображението ми. И
Вселената не се взриви.

Жалко…
 
Ели пишеше на лунна светлина – както някога. Думите

намираха листа и оживяваха на него – както някога. Ели си
оставаше на стола, пред бюрото. И само бялата ръка бе връзката
й с бялото на белите листа.

Ваканцията свърши.
Увит в мехур от собствено време-пространство, самолетът я

изхвърли отново там, отвъд света, в който беше жива.
…
Изпитът стоеше пред нея - като стена. Първата от многото

стени, които й предстоеше да преодолее – да прескочи или да
разбие – все едно…

Часовете пестеливо изпускаха минутите си и ги пускаха в
нищото, което се превръщаше в минало. И изяждаха
настоящето. И идваше Утре…

И идваше Изпитът.



Свита на топка в средата на леглото си, в своята стая, в своя
нов дом, Ели гледаше светлините в прозорците на отсрещната
сграда и все повече се отдалечаваше от тях. Плуваше върху
невидима платформа и празнотата в главата и я отнасяше все
по-надалеч… Не страх, познатият от детството страх, изяждащ
нощите преди контролните и класните в училище, ядеше
душата й сега… а хладна топка, пълна с усещане за обреченост
и безнадеждност бе изгонила ума от главата й… Последното
късче разум се бореше с връхлитащото отвред безумие и
крещеше…

 
втора страница без дневник

… Ще се изгубя… И ще изгубя… Ако не се уловя за косите и не се
издърпам сама от въртопа, който ме влече към дъното сега… Както
някога мама ме издърпа от въртопа, който ме влечеше към морето…
Морето – моята бездна… синята, любимата стихия… Защо не си
тук мамо, сега… Да ме извадиш от черната стихия на страха,
който ме изяде… и от бялото празно, което изяде страха и не остави
нищо, за което да се хвана?

Часовете пестеливо изпускаха минутите си. И идваше Утре…
Прозорците на съседната сграда угаснаха – като очи на спящ

човек… Спяха хората. И идваше Утре…
Със страха от новия ден.
 

трета страница без дневник
… Всички спят. Събота е. Никога не съм ставала толкова рано в

събота… Странно е – да гледам през прозореца нощта, която вече е
ден…

Не знам какво да пиша за изпита… Не знам знам ли, или не…
Изгубих старите критерии за знание, а нови още нямам…

Спокойна съм – със спокойствието на осъдените. Главата ми е
празна. Слепоочията ми тежат… Трудно ми е да подреждам думите
си – как ли ще доказвам теореми…

Не мога да си спомня какво исках да напиша…



… Може би това, че сега аз съм плувец, който се хвърля във вълните
и предчувствайки удавянето си, оставя една сламка или един бял
лист, изписан с черни редове, за който да се хване…

 
Ели остави белия лист вкочанена. Вкочанена уми страха от

схванатите си сухожилия. Вкочанена излезе в студа… Вкочанен,
белият сняг скърцаше под краката й. И денят я пое – вкочанен…

…
Голямата зала бе по-претъпкана и по-тиха от всякога.

Въздухът в нея, твърд като лед, присядаше в гърлата и давеше
тези, които се опитваха да го вдишват.

Всички първокурсници от целия Факултет чакаха – да
започне първият им изпит. Всички билети бяха изтеглени.
Всички въпроси бяха премислени или преписани. Чакаха…
После един по един ставаха от местата си и без да помнят как
сядаха пред катедрата и говореха – премисленото или
преписаното… после отговаряха – на нови въпроси… Един по
един – отново ставаха и без да помнят как, излизаха от залата. И
там, на прага, животът отново боядисваше лицата им и ги
поемаше в ежедневния си ритъм… приласкаваше ги и ги
приспиваше… Коридорите и фоайетата отново криеха в ъглите
си тъмните си сенки. Отново – тишината рухваше и разбитите й
късове шумяха… Един по един – първокурсниците минаха през
стола пред катедрата и животът ги пое.

Денят изтляваше. Снегът синееше. Небето беше бяло.
…
Вкочанена, Ели вървеше към новия си дом. Със сива маска бе

покрила лицето си. Енергията й изтичаше отвсякъде – на едри
капки капеше от върховете на всичките й пръсти. Където падаха
– изникваха цветя от цветна светлина. Разцъфваха и избуяваха.
Разпръскваха се – за тези, които можеха да виждат без очи.

Домът й, топъл, се отвори и я прегърна.
 

четвърта страница без дневник
Вечер е...



Току-що изпитът свърши.
Току-що се връщам у дома.

      Искам да летя.
Светът е светъл и широк.
Нощта капе.
Белият сняг изтича от покривите на къщите.
      Искам да летя.
Няма прегради…

…
Един взет изпит – той разделя света на две…
Щастлива съм. Нощта е бяла. И аз съм в този свят.
Прозорецът ми свети – проправя път през тъмнината.
Прозорците на хората изяждат мрака… Разкъсан на трохи, той

пада на земята – като снега, който се топи…
Нощта е бяла… Ако протегна ръка, ще докосна светлината й.

Светлината на всички прозорци, които светят… И знам – сега съм в
този свят… Усещам човешкото присъствие – стените са без
значение…

Капчуците капят. Трамваите скърцат. Колите изпръскват
локвите и шумят… И всички шумове са в този свят. Сега и аз съм в
него… заедно с момчето, което ме изпрати, заедно с жената, чиито
токчета тракат по тротоара под прозореца ми, заедно с тези, чиято
кола току-що профуча… заедно с всички, чиито прозорци светят в
нощта…

…
Един отлично взет изпит – една срината бариера.
Гледам света от птичи поглед. И бъдещето си виждам – без страх.

Без ужаса на Утре и на Вчера… Без смазващата тежест от това, че
месеците, които минаха и годините, които идват, ще бъдат
стъпкани – безцелно, безполезно… и ще бъдат захвърлени… и
отрязани – от живота ми…

Първият взет изпит – един преодолян праг.
Бъдещето след пет години няма да бъде отрязано… Дали???
 
Ели отблъсна листа от себе си. Лицето й прие всички цветове

на нощта. Във вените й пулсираше цялата изгубена енергия на



света. Цветя от цветна светлина цъфтяха в артериите й.
Избухваха и се разпукваха – беззвучни експлозии, посели
семената си в кръвта…

И беше жива – в този свят.
…
Бързаше – щастлива – към ваканцията, която идваше след

изпита… до новия, до следващия, до края…
Бързаше – към своя дом, към своя град. Към всички, сред

които беше жива и обичаше…
Бързаше – свободата пулсираше в нея и я правеше независима

от “трябва” на ежедневието, което бе загърбила, сега, когато
беше в сесия. Дните и нощите се сляха в ликуваща въртележка
от часове на четене, на учене, на писане, на празници… на
сънища, в които беше жива…

Дните и нощите минаваха – неразличими. Четеше – не от
одърпаната си тетрадка, в която бе водила записки по лекциите,
които бе слушала, а от съвсем нова двутомна монография, която
купи по препоръка на преподавателя.

Структурата на материята се подреждаше пред погледа на
скритите в главата й очи. С тях проглеждаше и виждаше света
такъв, какъвто беше в скритата си същност… И бе щастлива –
опиянена от новото познание. Химията, която не обичаше, но
беше учила, мечтаейки да стане молекулярен биолог, сега й
показваше скритото си лице, което съвсем не бе
непривлекателно.

Това ли бе Пътят?
Дните, изпълнени с учене, но не с онова, задължителното, за

изпита, а с учене от желание за познание, се редуваха с нощите,
когато Вселената отново отваряше вратите си и всичките й
небеса, с целия живот, заключен сред Слънцата й отново се
изсипваха в стаята на Ели и в главата й. Всички въпроси, заспали
през деня, през всички дълги дни на краткото й следване
връхлитаха като рояк от гладни насекоми и хапеха, как хапеха,
и плът отнасяха с кръвта, която пиеха…

И Ели пишеше, прозорецът й светеше – прогаряше пътека в
тъмнината…



 
пета страница без дневник

…Продъниха се небесата. Изсипаха се звездните потоци…
Нагъната като кора на мозък е Вселената. Галактиките се

докосват – като неврони… Пробягва ток през тях – като наченки на
съзнание…

Пробужда се Вселената – трепти с хилядите милиони звездни
купове… Блести, върти се, изтича се душата й – през хилядите
милиони звездни бездни…

Души се – като сварена кора на мозък е главата й…
Кой ще й счупи черепа – да се роди...
…
Кой ще ми счупи черепа – да се родя?
 
Ели пишеше. Върху изписаните бели страници Вселената се

раждаше отново. Дните идваха след нощите, часовете един след
друг изгубваха минутите си в бездната на Вчера. Идваше Утре.

И изпитът идваше – все по-застрашителен…
Разбягаха се – скритите Слънца в далечните пространства…
…
Добре познатите бели фаянсови плотове кротко блестяха под

бялата луминесцентна светлина на лампите в лабораторията.
Разпръснати по добре познатите си работни места,
първокурсниците от първа група кротко чакаха началото на
изпита по неорганична химия. Тихи и бели, те се опитваха да
изгонят бялата празнота от главите си.

Тиха и бяла, Ели искаше да погълне всичкото бяло край себе
си и в него да види бялото лице на Петя, която не бе в стаята…
Не успяваше. Бяло аморфно петно, в което битието оставаше
неструктурирано, зееше в главата й на мястото, където би
трябвало да види очите на Петя. И нямаше път, пътека,
пролука…

Всички билети бяха изтеглени. Всички въпроси бяха
премислени или преписани и написани лежаха върху белите
подписани и подпечатани листи на Института. Един след друг



студентите ставаха от добре познатите си работни места и
сядаха пред катедрата, за да бъдат изпитани.

Бяло бе. И празно… като неизписан лист. Нямаше дори сянка
от силуета на Петя…

С неизписан лист Ели седна пред преподавателя. Говореше – 
и структурата на материята се раждаше отново.  Пишеше – и 
принципите на равновесието в природата се подреждаха 
стройно върху листа. С поглед в бялото, което я отвеждаше  в 
сърцето на неструктурираната същност на битието, Ели 
виждаше отговора на всички въпроси, които изпитващият й 
задаваше.  Не виждаше само отговора на своя въпрос.

И нямаше дори сянка от силуета на Петя…
Изпитът свърши – още едно препятствие бе преодоляно. И

пътят напред бе олекнал – с още едно стъпало.
…
Ели вървеше по жълтите плочки, мокри и хлъзгави от снега, 

който валеше и се топеше върху тях. Главата й пулсираше от 
болка, клепачите изгаряха очите й и всяка крачка бе ад за 
ставите й. Снегът падаше върху лицето й на мокри късове,  
падаше по покривите на сградите и клоните на дърветата и ги 
правеше бели, преди да се стопи. И когато се топеше – пак бял 
падаше – по тротоарите и по градинките с измръзнала трева. И 
беше бяло – дори небето, от което падаше снегът…

Ели вървеше по жълтите плочки, изтрити от бялото върху тях.
Не й трябваше бяло. Вече знаеше, че Петя си е отишла – още
след първия изпит – обратно… По същите улици, при същите
хора, със същите погледи… от които тъй дълго бе бягала…
Знаеше го – не от бялото в главата си, чрез което се докосваше
до нея, а от празното в очите на хазайката й и от празния сигнал
в телефонната слушалка…

…
Тишината капеше на късове и се утаяваше на дъното на 

стаята. Телефонът звънеше и продраният му грак се опитваше 
да разруши плътната утайка. Петя знае-ше кой звъни – 
чудовищата се отдръпваха към сините стени на стаята от синкав 
мрак. Умът й бе свободен – най-после никакви прегради 



нямаше пред нея. И можеше да бъде навсякъде – сега и тук. И 
беше – тук, в стаята от синкав мрак, и там - в телефонната 
кабина, от която й звънеше Ели. Но не можеше да вдигне 
слушалката. Както вчера не бе могла да стане и да отиде на 
гарата и да отиде на изпита… Твърде тежко изпитание се бе 
оказал Изпитът… Повече от твърде тежко… И бе заспала – вчера 
-  последния си сън… Най-после спеше – дълбоко и завинаги… 
почиваше си – от всичките чудовища на синкавия мрак….

Отново и отново я събуждаха. Не искаше, но я събуждаха.
Отново страх пълзеше – отвсякъде… Далечните стени на стаята
се приближиха… Страх капеше върху лицето й от тях… И
погледът не стигаше – да го отблъсне… Маската върху лицето й,
през която вкарваха въздух в дробовете се превърна в
проводник на страх… Иглата, пробила плътта й, през която
капеше кръв във вените, преливаше страх… Отново и отново…
не искаше… да бъде будна… не искаше да бъде жива… не
искаше – чудовища от синкав мрак…

…Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на
стаята. Телефонът звънеше и продраният му грак кънтеше,
удряйки се в сините стени… Петя спеше последния си сън. Умът
й още бдеше и гонеше чудовищата вън…

…
Празният сигнал в телефонната слушалка пищеше – като вой

на сирена. Блъскаше в стените на стаята и тя ехтеше – като
камбана. Разлюляна, Ели стоеше в голото пространство…
Болеше… Всеки вой се забиваше в плътта й като пирон…
Болеше… Кой я приковаваше – към кръста, който не бе могла да
понесе… Не беше нужно да пита “Кой?”… Тя знаеше…
болеше… защото знаеше, че трябва, че би могла да носи
кръста… но бе избягала… далече, там, където бяха тези, които я
обичаха, където беше леко… и нямаше бодли… болеше…

Висеше на кръста си, разлюляна в голото пространство на ума
си. Сама го беше изковала. Сама бе сложила пироните в плътта
си… И болеше – не само в голото пространство на ума… Искаше
да бъде мъртва – да я няма, да не я е имало… Защото не можеше



да изкриви пространството и да върне времето назад…
Болеше…

… Не искам вече нищо… Само – листата на забравата да ме
покрият… саванът им над мене да увехне… сред жълтите му
молекули да се скрия… душата си от тялото си да изтрия – и
болката да секне…

Ели гледаше жълтите прозорци на отсрещната сграда.
Светлината им щедро струеше – плътни потоци се изливаха от
нея върху мократа улична настилка. Покривите на къщите и
клоните на дърветата отново бяха оголели. Закъснели капчуци
изцеждаха последните си капки сняг. Светът отново беше чист и
млад. Отново намираше пролука в него. Отново – искаше да
бъде силна и да превърне пролуката в пътека, в път…

Изписаната бяла страница лежеше под ръката й, поела всички
болки…

…
Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на

стаята. Не искаха да я загубят, но я губеха. Животът бавно се
изцеждаше от всички клетки…

Слънцето – жълто – светеше в прозореца. Лъчите му – жълти –
оставяха жълти петна по стените… Равни и гладки, скрили
отвъд себе си всички чудовища…

Свободна бе – най-после и завинаги… Умът й, свободен, се
рееше сред жълтия прах, който като златен пясък падаше към
дъното на стаята… Жълта, тя се въртеше в жълт танц…
Летеше…

И беше вън – най-после и завинаги…
… Не искам вече нищо…

Щастлива бе – най-после и завинаги…
… Само… листата на забравата да ме покрият…

Изливаха се – като от фуния, погълнала разцъфнал сок и
аромат, изплюла ги в шише, затворено завинаги… Изляха се –
завинаги изтляха всички случки и всичко, което не се случи… и
всичко, което пареше от болка и от страх… Олекна… главата й,
клокочеща от мисли… душата й, от болка удушена… Разпръсна
се – безбрежна над света.



…Саванът им над мене да увехне – сред жълтите му молекули
да се скрия…

Скри се – в спиралните ръкави на Галактиката… Сред
жълтите звезди…

И бе щастлива – с всичките си милиони клетки, които
изгоряха и се сляха с енергията на Вселената, запазили душата
й…

… Душата си от тялото си да изтрия…
… И болката да секне…

Бе секнала – сред жълтите листа на падаща гора, увита със
саван от жълти молекули…

Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на
стаята…

 
 



ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА

Беше топло. По-топло, отколкото през пролетта. Небето беше
наситеносиньо, като през лятото. И като през лятото слънцето
печеше. Само черните клони на дърветата напомняха, че още е
зима. Отърсили се от студа, олекнали от зимните си дрехи,
опиянени от усещането за раждащ се живот, хората бързаха
шумни, тъпчеха улици и тротоари и не виждаха черната кал
под нозете си.

Превита под тежестта на пълния си сак, увита в тежкото си
зимно яке, Ели нехаеше за голите дървета и усещането й за
пролет я правеше лека.

Сесията свърши. След няколко дни новото й всекидневие 
щеше да я погълне с новото си разписание и с ново “трябва”.  
Опиянена от пролет, Ели вървеше към него – достатъчно силна, 
за да не му позволи да я смели. Новият й дом, приветлив, я 
очакваше заедно с обитателите си, които й ставаха все по-
близки. Тя се гмурна в топлината му. Стаята й я приласка, пое 
тежестта й и прогони умората. На масичката чакаше писмо, 
надписано с едрия, небрежен почерк на Диляна. Пролетта 
звънеше – отвсякъде. Отвсякъде струеше усещане за нов живот и 
за очакване. С очакване за ново, Ели разкъса плика.

И то я връхлетя.
Зелените зеници на Диляна изтичаха от редовете. Зад тях,

бодливи, надничаха короните на борови гори и тихо шушнеха
обещания за нещо, което ще се случи. Някъде далеч, далеч,
пулсираше затрупаната болка на несподелени дни.

Ели сгъна писмото. Разтовари съдържанието на тежкия си сак,
извади от гардероба най-дебелия пуловер, който имаше и го
натъпка в раницата, с която ходеше на лекции. Погледна
часовника си и видя, че има достатъчно време, за да се качи на
следващия влак за Пловдив. Преди да хукне обратно към гарата
грабна от етажерката, която все повече натежаваше от книги,
малък бележник с твърди корици и го прибра в джоба си…



…
Влакът тракаше с добре познатия ритъм на всички влакове.

Слънцето печеше през прозореца му, клепачите на пътниците
му натежаваха. Сънна тишина се стелеше над всички купета и
вагони. Дори мухите спяха, залепнали за прашните стъкла.
Останала сама в заспалото купе, Ели усещаше как умората
пълзи и завзема цялото й тяло – до мозъка, който не можеше да
спи.

И трескав, сънуваше буден.
Един след друг образите се раждаха и се разпадаха. Една след

друга картините оживяваха и се разпиляваха. Ярки, плътни,
триизмерни – както в ранното й детство - те изгониха околното
пространство, настаниха се пред очите й – като сцена сред която
можеше да съществува – като героиня от пиеса или филм.

Картините се разпиляваха, тогава, в тъмните безлунни нощи,
изтляваха върху стените на тъмната й стая, оставаха без думи,
недоизмислени… и ненаписани умираха. Но празникът
оставаше.

Влакът тракаше – като всички влакове и сънуваше съня си.
Картините се раждаха в главата й – изгониха пространството в
купето – не искаха да са подвластни на мързеливия й ум.

Болеше. Слепоочията й пулсираха, но болката не идваше от
образите, които дрънчаха в черепната й кутия. Болеше друго –
онова, което не бе направила, а те крещяха да направи, поне на
сън, поне на лист хартия… поне един живот да се опита да
спаси…

Влакът тракаше – сънуваше съня си. Ели сънуваше своя – на
белия лист.

 
ОПИТ ЗА РАЗКАЗ ИЛИ НОВЕЛА

Белите завеси изглеждат сребърни от слънцето и синьото на
небето. Полъх на вятър ги издува, хвърля ги в бялата стая… Бяла
тишина, и в нея – музика… Чисти тонове, които се губят в
дълбокото на голямата октава… вълни… Два силни акорда и отново
сребърни звуци, устремени нагоре – към синьото, към слънцето…



Отново – препускащи леки тонове и красота до болка. Незрима,
неосезаема, залепнала там, в опакото на очите, или някъде дълбоко в
мозъка, където всеки звук е образ и движение…

 
Ели гледаше мръсните пердета на прозореца в купето и

слънцето, което прозираше зад тях. Някъде далеч звучеше Бах.
Влакът тракаше и шумът от колелетата му, удрящи се в релсите,
се превръщаше в рев на прибой по време на буря… И виждаше
себе си – сляла се с бялата пяна на вълните. Отново усещаше
напора на стихията, и опиянението – да бъдеш част от нея. Ели
гледаше с празни очи празното пространство на купето. И
виждаше тълпа – шумна тълпа на мокрия бряг… настръхнала
тълпа… И един мъж, побеляващ пред очите на всички, пише
върху пясъка все по-големи числа… сумата, предназначена за
този, който извади от морето детето, което вълните отнасят…
вълните, които с грохот отнасят и част от брега… Настръхнала
тълпа – никой не влиза в бурята, за да спаси детето…

Ели гледаше с празни очи празното пространство на купето.
Някой някога й бе разказал тази трагична история и тя
завинаги бе залепнала за вътрешната страна на клепачите й и
пареше. Днес гореше… Днес – как би искала да би могла да бъде
там… Една от тези, на брега, заливан от вълните… Как би
искала да би могло – поне веднъж да влезе в морето и да изпита
напора на бурната му мощ не заради себе си, заради друг… Как
би искала – поне веднъж да би могла не себе си – друг да
спаси… Не бе могла – когато трябваше. Гореше болката в
душата й. И пишеше – за да изхвърли изгорялото от себе си, да
го превърне в нещо друго… И не можеше.

Думите умираха върху листа.
 
- На брега е имало много хора… Защо тръгнахте Вие?
- Беше им студено…
- Студено?!
- Денят беше студен – не като през лятото. Вятърът духаше,

минаваше през кожата и плътта… костите измръзваха…
- На Вас не Ви ли беше студено?                                                        



- Не… Ако ми беше студено, нямаше да вляза…
 
Влакът тракаше – монотонно и глухо – като диалога, който

Ели пишеше. За първи път оставяше образите да говорят – с
думи. Ярки, плътни, триизмерни – те се раждаха в главата й – с
ясно минало и с неясно бъдеще, като всички хора… и с
настояще, в което място за думи нямаше… Героите й намираха
съдбата си, прелитайки през цветни небеса и лумнали картини,
в които животът им изгаряше за миг. Един след друг се трупаха
„романите” в главата й – видени, недоизмислени и ненаписани.

Влакът тракаше – монотонно и глухо. Ели пишеше опиянена
първия си диалог… Очите й, празни, гледаха празното
пространство на купето и виждаха бяла болнична стая със
сребърни пердета на прозорците… бяло болнично легло и в
него, бяла, лежи новата й героиня и умира… смъртта витае в
стаята – съвсем осезателна.

 
- Не се ли страхувахте, че няма да се върнете? Не се ли

страхувахте от смъртта?
- Не…
- Означава ли това, че сте смел човек?
- Не… Не мислех…
- А сега какво мислите?
- Не съм смела.
- Какво мислите за смелостта?
- Не вярвам в смелостта…
- Означава ли това, че отричате смелостта като човешко

качество… или като идеал?
- Не отричам нищо.
- Не отричате, че има смели хора, че има герои?
- Има глупави хора, има немислещи хора, има хора в

безизходица… Има преситени хора, има уморени хора, има горди
хора… има и страхливци… Всички те са смели. Или, ако
предпочитате – герои.

- ?!
 



Влакът тракаше глухо. Монотонно изяждаше разстоянията
между гарите. Хората – като в сън слизаха и се качваха в
спящите вагони. И мухите, проспали разстоянията между
гарите, се събуждаха и излитаха през прозорците – в друг свят,
непреодолимо далеч от техния. И се изгубваха…

И Ели се изгубваше. Тя пишеше своя диалог – опиянена;
оставяше мисълта си да лети – от тема на тема – увлечена в спор
с неизвестен опонент. Опитваше се – да изхвърли върху листа
всичко онова, което бе кипяло и прекипявало в главата й и което
имаше нужда като бистър дестилат да се излее и да опиянява.
Опитваше се – да запази структурата и да развие действието на
онази първа представа за разказ или новела, която в един миг –
съвсем цялостна, с цветен беззвучен взрив се бе запечатала в ума
й. Опитваше се – да гледа в празното пространство на купето и
да задържа разпадащите се контури на болничната стая, в която
се развиваше действието, което описваше… и от отломките да
извади върху белия лист подробностите на детайлите…

 
… Небето зад бялата завеса е мастилено. Няма звезди.

Студено е. И тъмно. Тихи стъпки спират пред бялата врата; пред
бялото легло. Спокойствието, очакващо смъртта е нарушено – за кой
ли път – от безсмислени въпроси…

- Какво почувствахте, когато стъпихте отново на суша?
- Умора…
- Не се ли почувствахте… как да кажа… Герой?
- Няма герои…
- Наистина ли мислите, че човек, спасил друг човек от смърт,

рискувайки живота си, не е герой?
- Ако говорите за мен, тогава, на брега… Не съм. Беше

случайно. Бях сама… Ако не бях сама, нямаше да тръгна… Нямаше да
видя тълпата, нямаше да разбера защо се е събрала… Щях да
отмина… Случайност е това, че влязох. Да бъдеш на мястото,
където трябва; да бъдеш там, когато трябва, за да направиш това,
което трябва… не е геройство…

- Вие не мислите, че сте герой – добре. Но защо отричате
всички герои?



- Не отричам нищо и никого – така мисля… Фанатиците не
са герои. И войниците не са герои… Да умреш за нещо, в което
вярваш – не е геройство… Да умреш, когато в нищо не вярваш – пак
не е геройство… Да умреш, когато животът ти е само страх от
смъртта – и това не е геройство…

Пишеше – моливът скърцаше върху листите на бележника –
като спирачка на влак. Тя не чуваше нито молива си, нито
влака, спиращ по гарите. Чуваше само… Своя глас? Или гласът,
казващ нейните мисли… И оня, другият глас – чуждият,
неизвестният… На неизвестния опонент? Или нейният глас,
провокиращ мислите й… Все едно – тя ги чуваше – в събудилото
се купе, в събудения влак, който, настръхнал очакваше
пристигането в последната си гара. Шумни, хората говореха;
местеха багажа си; сядаха и ставаха; влизаха и излизаха;
блъскаха вратите и прозорците; дояждаха закуските си и се
смееха. Героинята на Ели, която и беше и не беше Ели,
умираше. Бялата й стая потъваше в нощта. Човекът, записал
последните й мисли си отиваше… Ели пишеше, моливът
скърцаше, влакът пристигаше…

 
Сребърното на слънцето избеля, после потъмня и се превърна в

кърваво. Синьото на небето стана мастилено, а после черно. И звезди
има, но не светят…

…..… Прозорците отново станаха сребърни, а звездите си отидоха.
Луната – голяма, кръгла и бяла, е залепнала за прозореца и прави
въздуха в стаята да прилича на прозрачен метал… Трудно се диша в
сребро… Тихо е. Толкова тихо, че няма да чуя смъртта……..

 
Ели отново сложи трите точки и спря. Не искаше да пише в

първо лице. Не искаше да се отъждестви с тази, за която
пишеше. Тя вече бе излязла от контрола й и живееше свой
живот и умираше. И беше герой, какъвто – Ели знаеше, че тя
самата никога няма да бъде… Но от границата на Битието с
Нищото, която бе създала, чуваше мислите на момичето, което
бе създала и не можеше да спре ръката си, която пишеше това,



което бе в главата на онова момиче… което бе и в нейната
глава… което бе…

Не искаше да мисли. Пишеше…
 

….. Искам да видя Слънцето… Искам да си представя, че
плувам в слънчева пътека… Искам…

Луната все още е залепнала за стъклото. Небето все още е
черно, а завесата – сребърна от лунни лъчи. Статичността на
абсолютната нула ме смазва. Светът се срина върху мен… Утре
няма да мисля… Не искам да мисля – за Утре…Не искам – да плача
от смъртта; да плача за живота… Сълзите текат… Замръзналата
Луна е заседнала в гърлото ми, ще ме задуши… Искам да видя
Слънцето… …..

…
      Луната залезе. Небето избеля. Студено е – денят е близо.
Слънцето светеше в широко отворените очи и проникваше до

гънките на мозъка през дупките на мъртвите зеници…
Моливът спря да скърца по листа. И спирачките млъкнаха,

най-после спрели влака. Шумни, хората ставаха от местата си,
местеха багажа си, провикваха се през прозорците и махаха с
ръце на посрещачите си, блъскаха се в тесните коридори и
стъпили на перона, хукваха към нечии прегръдки.

Ели гледаше със слепи очи сляпото пространство на купето.
…
Старите кестени протягаха грапави клони към небето и

покриваха земята с тежките им сенки. Ели вървеше под тях и
прескачаше слънчевите петна, като скрити препятствия. Очите
й, слепи, виждаха само бялото лице на Петя, което, като повей
на вятър, се промъкваше между тях. От думи нужда нямаше.

- Знаех, че ще дойдеш някога… и идвам – да те търся тук…
Оздравях… от сините чудовища на мрака… не ме ядат… и болка
няма…

“Не искам вече нищо – само… листата на забравата да ме
покрият…”

- Как го научи?! – мозъкът на Ели се бе сгърчил като
изсушена слива и всички неврони, с които се опитваше да улови



образът-мисъл на Петя изгоряха.
- “Саванът им над мене да увехне, сред жълтите му молекули

да се скрия… и болката да секне “…скрих се… и секна болката… все
плувам в жълто…като в слънчеви лъчи…както оня ден, когато бях
навсякъде и виждах всичко отнавсякъде... И бях при теб, видях…
жълтата гора в съня ти… И в този стих се скрих и оцелях…

„Душата си от тялото си да изтрия”… изтрих я, а болката
болеше…

Очите на Ели бяха сухи – от взиране; устните – залепнали,
изгризани. Старите кестени протягаха грапави клони към нея и
хвърляха тежките си сенки към небето. Петя промъкваше
силуета си край дебелите им стволове – никога не бе била по-
красива – по-млечнобяла, по-захарнорозова, по-наситеносиня…
Очите на Ели изгоряха – от взиране. Нищо нямаше сред
дърветата. Всичко бе в ума й…

- Не се страхувай от смъртта, ти я познаваш, знам го… -
умът на Петя, или това, което бе останало от него, нахлуваше в
главата й с такава сила, че мозъкът на Ели се сгърчи повече от
изсушена слива – Не се страхувай и от мен… ще си отида, когато
пожелаеш… Но кажи ми, защо дойде – наситени, очите й се сливаха
с небето, което бе залепнало за свода от преплетени корони над
старата алея.

- Защо ме питаш? Ти виждаш в умовете… защо не взимаш
това, което искаш? – въпросите трептяха, уловени в невронната
мрежа на мозъка й, и Ели не знаеше дали ще стигнат дотам,
докъдето ги бе отправила.

- Защото не е лесно… и не трябва… и не навсякъде мога да
погледна… - Петя се усмихваше и захарните устни хрупаха – Не
мога да надникна в ума на твоята приятелка… в ума на планината,
също… Кажи ми, каква е твоята приятелка… кажи за планината
също… - очите й грееха като слънца в бяло небе.

Ели мълчеше. Тишината бе сляпа край нея. Кой
открадна синьото и жълтото от света?! Мислите й излизаха
безцветни от пулсиращата й глава…

- … Аз съм удавникът… А тя е салът… Аз още плувам върху
нея…



- Не, ти си балонът, с който тя лети… Ти не се давиш, ти
оцеляваш… дори когато пишеш новели за удавяне…

- Не, аз не съм балонът, с който друг лети… А ти?
- За мене – нищо. Кажи за планината…
- Тя е островът, върху който всички стоим… Това знам

днес… А утре – е за Утре…
- Тогава – дотогава! Сбогом ! – и силуетът й се скри.
Ели се взираше с изгорели очи сред слънчевите зайчета,

играещи в грапавите корони на старите дървета и търсеше
лицето, което бе изгубила… Или не бе изгубила? Щом всичко бе
в ума й.

…
Шумът на булеварда, грабнал забързаните си автомобили,

помете от главата й всички картини и заглуши думите, онези, от
които нужда нямаше. И мислите останаха неказани. Светът
избухна в жълти багри – като гора, задръстена от падащи листа.

Вратата на чуждата стая се отвори. Жълтото стана по-малко
жълто. Стече се върху гладките й стени и се утаи на пода. Ели
стоеше на прага. От очите й струеше бяла светлина. Диляна
литна от мястото си и я прегърна. Лицето й грееше, бяло.

- Дойде! Знаех, че ще дойдеш! Чаках те… - гласът й
преливаше от неовладени емоции, които я задавиха, и без да
разбере кога и как, от блесналите й очи потекоха сълзи.

Очите на Ели бяха сухи. Устните – изгризани.
- Добре ли пътува? Сядай! Разказвай… Толкова много неща се

случиха, че не знам с кое да започна… но ти знаеш, разказвай…
- думите й, задавени от сълзи и щастие, бавно намираха брод
през оглушалите уши на Ели.

- Кажи за планината, кога ще тръгваме нататък? Отдавна
имам нужда да хвана нещо живо и диво в ръцете си… - най-
после успяла да преглътне бялата топка от нагърченото бяло на
сляпото пространство на купето, Ели заговори и гласът й
клокочеше от напора на топлината, която бе заключила,
затрупала, забравила дълбоко в себе си...

…Започна своя разказ – за новия си дом, за новите си дни… за
всичко, което би могло да бъде нейния живот. Жълтото



изпълзяваше от ъглите и някъде сред него, затрупани,
надничаха жълтите коси на Петя. Диляна, уморена бе седнала
на стола си. Изцедена бе – от всичко в себе си, и не знаеше защо.
Гласът на Ели вадеше от нищото картини, които я караха да се
усмихва, нахлуваха в ума й и я изпълваха с усещане за щастие и
цялост…

- Утре…
И стаята отново стана такава, каквато бе била.
…
Автобусът ги изсипа и тръгнаха – дрипава редица момчета и

момичета. Шум-ни, шумно газеха по тихите пътеки на гората.
Храстите протягаха към тях корави длани, прегръщаха ги с
напъпилите си листа и нежно ги люлееха, в съня си. Слънцето,
прокудило облаците, се опитваше да ги събуди. Гората дишаше
– с всичките си клони и пълнеше с живот планината, по чиито
меки хребети пълзеше.

Буйни, студентите крачеха по каменната й пътека, къртеха
почва от гръдта й, газеха скритата влага на оголени лишеи и
пиеха дъха й.

В средата на редицата, мълчаливи, Ели и Диляна вървяха към
върха. Кръвта пулсираше в ушите им, блъскаше под
слепоочията им и караше буцата, заседнала в гърдите им да
големее.

Листата бавно капеха – като черен сняг се утаяваха по
грапавите хълмове. Светът пулсираше – дълбоко в душата й. И
там, в самия край на края, до който сетивата се докосваха, Ели
видя лицето на планината…

Диляна летеше – като горска нимфа стъпваше по стръмната
пътека. Кръвта в ушите й пулсираше, под клоните оркестър
свиреше, прозрачна, между тях се криеше Жизел. Обръчите
падаха. Един след друг се пукаха… изправена на розовите
палци, Диляна танцуваше по върховете на крехките треви…

Слънцето залезе, въздухът се вкочани. Плъзгава като пързалка
стана тъмнината. Шумни, студентите се скриха в тясната хижа и
загърбиха планината. Огънят пукаше в опушеното огнище,
въздухът лютеше. Люта ракия се лееше. Продрани песни



продираха тишината. Скрити в най-тъмния, в най-тесния ъгъл,
Диляна и Ели мълчаха. Очите им струяха с бяла светлина.
Уловила пулсиращите им души, планината тихо шепнеше в ума
им това, което те самите не можеха да изрекат. И болката в
душите им пулсираше – чий бе животът, който тъй хищно ги
обсебваше, че място за тях самите не оставяше… Затворила очи,
Диляна виждаше как прозрачното й тяло, облечено в рокля от
цветна светлина лети над прашна сцена, а някъде оркестърът
гърми… Сълзите, парещи, пробиваха стиснатите й клепачи,
зелената трева, израсла на върха, галеше горящите й палци…
Лют дим като люта ракия пролази към тях… Затворила очи, Ели
виждаше залепналите за клепачите й мисли – ярки, триизмерни
светове, които знаеше, че може да събуди. Сълзите пареха под
стиснатите й клепачи. Лют дим проби преградата й към света…

Шумни и буйни, студентите пееха. Навън ревеше нощта.
 
 



ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА

Семестърът започна – далеч остана свободата. Относителната
свобода на сесията и разюзданата свобода на ваканцията.
Умората настъпваше отвред. Задължителните ненужни часове
тихо отравяха духа; тихи, убиваха ума. Усилията да бъдат
подготвяни ненужни неща бавно изяждаха личността. Ели
живееше във вакуум. Светът отново се бе отдръпнал надалеч. И
беше празно. Образите – ярки и цветни, се тълпяха пред очите
й, героите й оживяваха, говореха, крещяха, страдаха и
оцеляваха… но нищо не можеше да запълни вакуума, зейнал
след Петя. Ели гледаше в бяло и бъдещето беше далеч…

Отдала своя дан на задължителното, тя крадеше часове от
нощта, опитвайки се да ги направи свои и чрез тях да запази за
себе си поне тази част от живота.

 
НОЩЕН ДНЕВНИК НА ЕЛИ

Случайно видях отражението си в огледалото и се стреснах – бях
забравила колко грозна мога да бъда. Сивожълто лице с устни от
същия цвят, и очи, които не гледат… Ходещ труп – това съм. Или
робот от VІІ поколение (тези, които ще бъдат измислени след десет
години). Способна съм само да уча. Отдавна спрях да говоря; дали
мисля – не знам. Знам само, че мозъкът ми се е изцъклил като масло в
тиган, и все по-добре възприема. Може би това е “качественият
скок.” И друго знам – заспалият мозък започва да се събужда, когато
пиша и безнадеждно заспива, когато чета. Обичам да чета – заспала
скривам мозъка си и хуквам по чуждите пътеки, на чужда мисъл, в
чужди светове. Заспала скривам себе си – от себе си. За да не питам –
коя съм…

Часовникът звъни – изтръгва ме с продрания си глас от унеса…
 
Ели захвърли листа и избърса сивожълтото отражение от

прашното огледало. Среса косите си, сложи червило на устните



си и се усмихна. Очарователната й двойница я гледаше от
стената. Скочи в тесните си джинси, преметна сака си през рамо
и хукна – към утробата на Града, който, гладен я погълна.

Затворил товара си от хора, автобусът кротко пълзеше по
Цариградското шосе нагоре, през гората… Забравила тълпата
край себе си, забравила коя е, Ели пътуваше към Училището,
лицето й отново беше маска в сивожълто. Денят умираше с
угасналите слънчеви лъчи, но нейният започваше – свободният
от задължения. Извадила бележника си, бързо драскаше по
белите му страници.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Отново пътувам към училище. Ще се занимавам с
програмиране и с един компютър, когото още не познавам добре.
Запознахме се преди четири седмици. През първата изпаднах в
депресия, когато открих, че той се различава основно от всички
компютри, които познавам (а аз все пак съм програмист). През
следващите две се отморявах, изяждайки полезна информация за него.
После дойде четвъртата седмица. Тази седмица. Изтощена съм.

Главата ми тежи и не зная какво да правя с крайниците си.
Това е моята спирка. Дали?!
 
Автобусът я изплю. Вятърът наежи косите й – като птица,

която отръсква от себе си досадата на света.
Свободна бе – докато крачеше по прашните алеи към

Института. Свободна бе – когато крачеше по мрачните му
коридори. И пред компютъра свободна бе – дори докато го
товареше с чужда информация, купувайки така познание за
нея. Гласът на портиера я изхвърли от двоичната вселена на
компютърната логика. Отиваше си – изтощена.

…
Пролетта нахлуваше с всичките си измерения. Соковете на

земята съживяваха дърветата; те съживяваха града. Отиваше си
март – с кални локви и с бели плодни цветове в косите. Дойде
април, с ваканцията си, която върна времето назад, с години.



Ели посрещна Ана в новия си дом. Щастливи бяха – като
ученички, избягали от час. След последната лекция Ели тичаше
вкъщи, захвърлила всички прашни маски и цялото познание,
което можеше да й даде двоичната вселена на компютрите. И с
Ана хукваха по прашните улици, скрили безброй изненади,
достъпни само за повече от един чифт очи. А вечер театрите ги
приютяваха, отваряйки им нови светове. И нещо се случваше.
Всяка вечер се случваше, всеки ден – пир за духа… Но светът
оставаше същия – не за тях подреден. Бягаха дните, връщаха
времето – запратиха го – там, където бе било.

И тогава, в последната вечер, онази, която щеше да се вклинчи
в монотонната права на настоящето, светът се взриви. И вече
нищо не бе същото.

Нощта преваляше. Ели бе в своята стая, в своя нов дом.
Изписаните страници лежаха на нощната й масичка.
Незаспивала, тя чакаше завръщането на майка си…

 
ОПИТ ЗА РАЗКАЗ

Връщаха се от премиера. Вървяха по дългата алея на парка към дома
си. Тази вечер тя беше много красива, излъчваше жизненост –
изхвърляше енергията си на снопове – в нощта. Вървеше под
разлистващите се дървета, те жадно пиеха от нея светлина.
Държеше ръката на дъщеря си в своята ръка. Миришеше на празник и
на пролет. Зеленият дъх на листата правеше завръщането в къщи
невъзможно.

Отидоха на гости. Говориха за любовта.
Как започна разговорът, никой не знаеше. Дори кой го започна - не се

разбра.
Двата лагера бързо се оформиха. Бяха недвусмислени и 

безкомпромисни. Пространството в стаята се раздели. Двете му 
половини издълбаха траншея в средата й. Двадесетгодишните 
останаха от едната й страна; четиридесет и петгодишните – от 
другата. Дванайсетгодишното дете балансираше по средата.  Би 
могло да се каже, че борбата беше за него. Ще повярва ли то в 
любовта? Двайсетгодишните знаеха, че след няколко години то ще 



мисли като тях – цинично и хладно, за човешките чувства. 
Четиридесет и петгодишните се надяваха да спечелят детето сега, 
за няколко години да го накарат да вярва в красотата и силата на 
човешката любов.

Тази вечер тя беше много красива и пръскаше жизненост край себе
си – като фонтан от светлина. Никой не се учуди, когато тя каза, че
ако позвъни на един човек, той ще дойде веднага – не бе го виждала от
двайсет години. Беше прекрасна вечер, в която всички се шегуваха,
говорейки за любовта – и майки, и деца. Никой не се учуди дори
когато тя вдигна слушалката и далечният звън на чужд телефон
проехтя в стаята им.

Братовчедка й я познаваше от дете – буйно момиче с необуздан
характер и странни хрумвания. Познаваше и мъжът, на който
звънеше – той бе част от общата им младост.

Дъщеря й я познаваше от петнайсет години – нерешителна жена,
която обича да говори, но не и да действа. Тя също знаеше на кого се
обажда – знаеше всичко за нейната младост.

В стаята бе тихо – отломка от света, захвърлена далеко. Само
телефонната слушалка и тихия сигнал приличаха на надежда за
връзка и завръщане.

Бе толкова тихо, че отвъдният глас прокънтя като гръмотевичен
тътен. Шумът от затварянето на телефона бе изстрел.

Никой не се учуди на тази развръзка.
Племенникът й я познаваше малко – просто като чаровна жена.

Племенницата й бе разочарована. За дъщеря й всичко, което се
случваше в този миг, спрял потока на непрекъснатото време,

започваше да се превръща в присъда, без надежда за обжалване.
Само братовчедка й чакаше. Знаеше, че това не е краят.
Траншеята беше преместена. Сега тя очертаваше мястото,

където подът на стаята пресичаше сферата, която отделяше
жената с телефона от света.

Тази вечер тя беше много красива. Стоеше сама в празното
пространство край себе си и жизнеността й не стигаше дори да
помръдне ръката й. Стените на сферата, която разделяше света на
две бяха плътни, макар и невидими. Тя стоеше сама с телефона –
изхвърлена. Стените отъняваха. Скоро пространството отново



щеше да стане еднородно. Думите, които отново щяха да направят
вечерта приятна и безлична стояха вече върху устните на
двайсетгодишните. Необикновеното се бе докоснало до тях и
отлиташе. Щеше да си иде без следа, без спомен, без нищо…

Стените, които разделяха света, съвсем отъняха. Никой не обърна
внимание на тихия телефонен сигнал. И на далечния глас, който
нахлу в стаята. И на нейния глас, звучащ нереално. Цялата тя
изглеждаше нереална – красива, жизнена, друга. Всичко бе друго –
каквото никога не бе било.

Дванайсетгодишното момиченце пляскаше с ръце, подскачаше из
стаята и писукаше от радост – на какво ли се радваше?

Двайсетгодишното момче се разхождаше от вратата до прозореца,
хванал с две ръце косата си и недоумяващо шепнеше – “идиот” – на
себе си ли го казваше, или на другия?

Дъщеря й мълчеше. За нея приказката още не бе свършила.
Братовчедка й се усмихваше – какво мислят двайсетгодишните бе

без значение; любовта роди света…
Приятелят от преди двайсет години тръгваше към младостта

си…
Тази вечер тя бе много красива. И върна времето с двайсет години

назад.
…
Дъщеря й стоеше сама в празната къща.  Дълго я чака, после – заспа. 

И беше щастлива, защото бе разбрала, че майка й е на двайсет и
пет… и винаги ще си остане на толкова – поне за един  човек.
Засънува – как идва утрото и каляската на Пепеляшка се превръща в
светлина и само стъклената й пантофка се търкаля из праха.

…
Ели стоеше сама в празната къща. Дълго я чака. После заспа.

И бе щастлива, защото бе разбрала, че майка й е на двайсет и
пет… и винаги ще си остане на толкова – поне за един човек.
Засънува – как идва утрото и каляската на Пепеляшка се
превръща в светлина и само стъклената й пантофка се търкаля
из праха.

Утрото дойде. Ана бе много красива. Изхвърляше
жизнеността си на снопове – като фонтан от лъчи. Лицето й, с



двайсет години по-младо, се усмихваше – на този, за когото
завинаги щеше да си остане двайсетгодишна… Изпрати я – до
прага на дъщеря й. Ръцете им се докоснаха – за първи път, на
раздяла. Душите им си останаха далеч – всяка в своето тяло… За
няколко часа времето бе спряло. Но нищо не можеше да се
промени.

Вратата тракна зад гърба й. Изхвърлен бе отново от нейния
живот. Отиде си.

Отиваше си бавно под посиняващите клони на дърветата.
Отново сам, отново както някога, когато тя си бе отишла,
завинаги изтръгнала се от живота му… затрупана под хилядите
му отломки… и пак изплувала – от нищото… за да го нарани.
Красива беше тази нощ, в която времето се върна. И нищо не се
промени. Красива беше – душата му посърна от ласката на
първите лъчи.

Вратата тракна зад гърба й. Изхвърли го отново от живота си.
И нищо не се промени. Минавайки покрай огледалото в
антрето видя откраднатия си от миналото силует – красива бе.
Животът си отиде – кому бе нужна красота?

Ели спеше, заровила глава в купчина изписана хартия,
разпиляна върху нощната й маса.      Един лист отлетя и падна в
ръцете на Ана. Разкривени, редовете се губеха в края му.

 
ОПИТ ЗА РАЗКАЗ - финал

Това, което се случи тази нощ бе необикновено – миг, изрязан от
монотонната права на Времето. Повярва ли някой в Любовта? Разбра
ли някой какво са двайсет години? Замислихме ли се за човешките
чувства, за човешкия характер, за човешкия живот?

Не знам...
Ваканцията остана далеч. Изгуби се в монотонната права на

времето. И Ели се изгуби в нея. Дните минаваха – еднакви.
Загубила синьото и жълтото на света, тя отново виждаше в сиво.
И само мислейки за бъдещето, тя тичаше в бяло поле.

Дните я затрупваха - като тежки камъни.
Няма ни – крещят…



Само споменът
остана ми.
Болките – болят…
Болеше – животът, който не бе неин. Уплашена да не изгуби

себе си сред сивото – тя пишеше. Бележниците й, натежали от
ежедневната болка се трупаха върху етажерката с книги. И
бележниците, заключили между страниците си това, което
пишеше не за да оцелее, а за да оцеляват други.

Нощта преваляше. Прозорците на хотела светеха с мъждива
светлина и очертаваха кривия му силует. Сломена от умора,
захвърлила съня отвъд скритото дъно на човешките
възможности, Ели пишеше – в бележника за себе си.

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си

… Вече е неделя. Една преходна седмица – между ваканцията и
установения ритъм… Моята ваканция, ваканцията с мама,
ваканцията на духа… Защото Институтът смля тялото ми през
тези десет дни. И през дните, които дойдоха след тях… дните на
седмицата, която отмина… Смляна съм – остана ли нещо от мен? И
това, което остана – аз ли съм… Кайма… Ще ни омесят, ще ни
смесят… ще ни опържат – на кюфтета… ще ни изядат…

… Днес закъснях за упражненията по неорганична химия. Не
заварих никой в лабораторията. От техника разбрах, че имало акция
по кръводаряване. Хукнах към комсомолския комплекс. Подредени в
дълга редица състудентите ми чакаха – тихи и кротки – като на
заколение… Спаси ме ниското ми артериално налягане – кой би носил
в себе си всеки ден документ, че е опериран преди по-малко от
година… Не носех своя. И Анита не носеше нейния. Припадна преди
да е изяла шоколада си – поне ще се наспи – три дни, без страх от
събуждане. Дали не й завиждам за свободата, която купи с кръвта си?
(май стана малко двусмислено?!)

… Небето посинява. Хотелът срещу прозореца ми намира
очертанията си. Мъждивата светлина на прозорците му се разми в
сивотата на утрото… Неделя е. Тежка седмица ме чака – още по-
тежка от тази, която мина – тест по неорганична химия,



контролно по математика, контролно по английски… след две
седмици трябва да предам проекта си по машинно чертане – добре е
да го направя добре, за да се освободя от изпита… Мразя да чертая –
обичам да рисувам… Но кой ме пита? Само аз се питам –

                        Своя живот ли живея?
        Ще разбера ли коя съм?
                    Каква съм?
        Няма ли да го проумея…

Ритъмът пулсира в слепоочията ми – като сърце, което не мога да
изтръгна. Мразя се. И всичко, до което се докосвам. Мразя се. И
утрото, което очите ми докосват… То не е мое утро – не е на тази
Даниела, която…

Коя съм аз? Каква съм?
Всичко е един стремеж към докосване до истината…
Но коя е Истината – за мен?
За да не се изгубя сред тихото жужене на машините, сред адското

бълбукане на колбите, за да не бъда смляна от зъбни колела – аз пиша –
в бележника за себе си. И обещавам си – да пиша – в бележника за друг.

През тази седмица гледах един филм и прочетох две книги. За
филма и за едната от тях не си струва да се говори, но другата…

Странно е усещането да се опитваш да пишеш литературна
критика, когато това не е нужно никому… най-малко на теб… И все
пак?

… Странно е усещането - след безсънна нощ, когато слънцето те е
огряло, да изпълваш празни листи не с формули за утрешния тест, а
с празни мисли за романа, който си прочел…

Денят настъпваше. Прозорците на хотела светеха с отразената
светлина на слънцето и очертаваха кривия му силует. Сломена
от умора, захвърлила съня отвъд скритото дъно на човешките
възможности, Ели пишеше – в бележника за другите.

 
ПЕТКАН, ИЛИ ЧИСТИЛИЩЕТО НА ПАСИФИКА
Ако кажа, че в този изненадващо философски роман Мишел Турние 

поднася темата за Робинзон по един нов и неочакван начин, ще бъде 
точно, но невярно. Невярно, защото, макар и точно, няма да обхване 



разностранността  и дълбочината на засегнатите в творбата 
проблеми.

Това, че старата и добре позната история на Дефо е разказана по
нов начин, е естествено – Турние живее двеста години по-късно.
Естествено е това, че в края на ХХ век един писател се занимава с
душевността, а не единствено с деятелността на героя си. И докато
романът на Дефо остава приключенски, интересен преди всичко за
детско-юношеската аудитория, то същата история, разказана от
Турние, добива философски и нравствени измерения, които могат да
вълнуват и въздействат на един по-широк кръг от хора.

Да се разкриват мислите, общото духовно лутане и развитие на
героя, е ако не често срещан, то поне познат литературен похват.

И така – какво остава? Формата не е оригинална; сюжетът не е
непознат; интерпретацията не е неочаквана… И все пак?

Налице е един изключителен роман.
Какво разбирам под “изключителен”? Не неговите литературни

качества (такива съвсем не липсват), а неговата философска
същност. Защото именно това прави “Чистилището на Пасифика”
една оригинална, необичайна творба. И го превръща в едно
Чистилище на душите ни. Защото Робинзон и острова Сперанца не
са някъде в океана… защото всеки от нас е един Робинзон, макар че не
всеки има своя Сперанца.

Би могло да се каже, че темата за самотата и дехуманизацията е
модна в съвременната литература. Бих казала – актуална е. Не в
литературата. В съвременния свят.

В романа на Турние идеалният самотник от ХVІІІ век разсъждава с
ума на човек от ХХ век и стига до чудовищни изводи, до преоценка на
човешките добродетели; на човешките критерии за добро и зло.
Стига до едно духовно израждане, което граничи със съвършенството.

Спираловидното развитие не е откритие. Това е външното
движение на Робинзон. Той тръгва от тинята, преминава през
изнурителния труд за благоустройството на острова и запазването
на човешките порядки, за да стигне до мрака на пещерата и
сърцевината на Сперанца. И от това ново стъпало отново тръгва по

изнурителния път на откриване и опознаване на естествената
земна мощ, на “другия остров”. Постигнато е едно равновесие, една



хармония между човек и природа. От корабокрушенец, Робинзон
става господар, а после част от Сперанца. Това са фактите в неговия
житейски път. Това е развитие.

Но истинското развитие, истинското движение, е отразено в
“Бордовия Дневник”. Защото “Бордовият Дневник” е лутането.
Лутането на душата и пътят на интелекта. Тук Робинзон е
философ, занимаващ се с темата за познанието; с темите за
религията, за човешката деятелност; за любовта и смъртта; за
механизма на естественото развитие… И с темата за самотата.

„Какво ни прави хора?”, „Какво ни прави съществуващи” – да се
замислим над тези въпроси ни провокира Турние чрез героя си. И се
изкушава да ни даде отговор – „Отношението на хората към нас.”

И тъй като всяка хипотеза се нуждае от доказателство…
Доказателството идва с образа на Петкан. Неговият смях разрушава
съвършеното дуо Робинзон – Сперанца.

Спиралата на развитието продължава. Робинзон преминава през
съзнателното разрушаване на личността си, за да достигне до
повторното си разпадане и до духовното си сливане с Петкан, а
оттам и до съвършената слънчева личност, в която се превръща.
Постигнато е ново състояние на покой – сега опорните точки са три;
необходимият и достатъчен брой, осигуряващ устойчиво равновесие
в тримерното пространство. (На Сперанца времето не е измерение –
то е спряло с разрушаването на водния часовник.)

Новото съвършено равновесие отново рухва. Когато пристига на
острова, шхуната “Бяла птица” захвърля неговия обитател с
трийсет години напред в бъдещето и връща изгубеното четвърто
измерение. И това е второто доказателство…

Светът е разтърсил душата на самотника. Но той се оказва
неспособен не да направи крачката от трийсет години напред, в
бъдещето, а да приеме жестокостта и жалките цели на хората срещу
себе си. Той се отказва от цивилизацията, но не може да се откаже от
човешкото присъствие. Когато разбира, че Петкан го е напуснал,
решава да умре. Това е крахът на една упорита борба със себе си и за
себе си. Това е и краят на вярата в човека. И отчаянието от
безсмислието на живота. И скръбта на безизходицата.



В този момент, в сивия здрач преди изгрева, в най-кошмарния час
на денонощието, когато всичко изглежда свършено, след една
окончателна разруха, е поставено ново начало.

Какво ще се случи след това? На какво ниво ще се издигне
спиралата на развитието?

Едно детско юмруче потръпва в ръката на Робинзон. Слънцето
посвещава в рицарство своя малък рицар…

Един оптимистичен финал – едно тържество на доброто и
красивото. Дали те не са пътят към съвършенството?

 
Ели пишеше. Слънцето, нахлуло в стаята й след безсънната

нощ, бе изгонило от ъглите й всички въпроси.
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си
„Отново съм в началото – кое прави романът на Турние така

зашеметяващо изненадващ; така откровено разтърсващ – като удар с
чук?”

„Бордовият дневник” – това ли е отговорът? Това ли е
оригиналната същност на романа?

„Бордовият дневник” -  като интелектуална дейност на един 
съвременен писател, влязъл в кожата на най-традиционния 
корабокрушенец…

Едно поне е сигурно – всяка дума в този роман, всяка мисъл, всеки
въпрос и всяко доказателство се отнасят до днешния ден.

Днес всички сме крушенци…
 
…
Часовете минаваха. И дните минаваха… Семестърът тежеше –

от задължителност. И място за мисли не оставаше. Седмиците
тежаха; изтичайки, приближаваха сесията. Но преди това много
неща трябваше да се случат.

Ели пишеше.
Усещането за крушение ставаше все по-плътно – като стените

на капсулата й, която я отделяше от света. И хората оставаха
далеч… Тогава?! Щом те бяха далеч – тя - съществуваше ли?



 
 



ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА

Тополите шумяха над главите им, къснопролетният хлад
галеше бузите им и караше забързаните им сърца да бият по-
бавно. Шумни, момичетата едно по едно излизаха от тежката
врата на Института и се гмурваха в неокосената трева на алеята
срещу входа му, приютила няколко пейки. Очите им бяха
пълни със слънце и вятър – решили бяха всички задачи и се
смееха, щастливи от неочакваната си среща…

Всички бяха тук, в градинката пред Института, всичките
тринайсет момичета от ХІ “б”, с изключение на Нели, която
учеше литература,       и на Ема, която учеше медицина…
разбира се и на момчетата – те бяха в казармата. Разпръснати в
различни градове, учещи в различни учебни заведения, днес
бяха заедно, събрани от националната олимпиада по
математика за висшите училища. Последна излезе Ваяна, тръсна
русата си глава и както някога, в училище, тя реши какво да
правят. Шумни като ято врабчета, те отлетяха към близкото
кафене, обсъждайки коя как е решила задачите. Изведнъж,
осъзнали, че вече не са ученички, се разсмяха. И продължиха да
говорят – пак за училище. За висшите училища, в които учеха, и
които се оказаха тесни за тях, и за порива им към познание…
После си тръгнаха – всяка към своя град, към своя дом, към
живота, който се опитваха да направят свой. И смътно усещаха,
че се разделят – днес, наистина завинаги. Болеше. Най-после
бяха разбрали, че никъде и никога няма да намерят онова място
на духовно общение, което ги бе създало. Разпръснаха се.

Ели и Диляна, останали последни, бавно вървяха под тихите
тополи. И водеха вечния си разговор. За “долу” и за “горе” няма
граници. Това, което Днес е малко, Утре, ще се окаже, че е много. А
Днес ще разберем, че много е било това, което Вчера мислели сме, че е
малко. Тихите тополи тихо плачеха с бели цветове - като
снежинки. И тихо вплитаха ги в тъмните момичешки коси. И те
се разпиляха…



…
Семестърът свърши – изведнъж. Лекциите – четени-

недочетени – останаха за самостоятелна подготовка.
Лабораторните упражнения – правени-недоправени – останаха
за никога. И задачите останаха недорешени, но кой ли се
интересува от задачи в едно учебно заведение, което трябва да
направи от студентите си химици.

Ели прибираше в сака си бележника, изпълнен с интеграли и
диференциални уравнения. Мразеше този бележник – твърде
трудни бяха задачите в него, много по-трудни от онези, които
решаваха в редовния час. Разбъркан като с миксер бе мозъкът й
и се плискаше в стените на черепа й всеки път, когато движеше
главата си. Уморена бе – от свободата да прави онова, което не е
задължително… и така да се опитва да съхрани себе си.
Звънецът удари – автоматичният звънец, който звънеше на
всеки кръгъл час. Ели прибра в сака си одърпания учебник,
който скоро бе купила от антикварната книжарница по
препоръка на преподавателя, който водеше кръжочните
занятия по математика. Мразеше този учебник – твърде
непонятен бе, твърде откъснат от тривиалната материя, която
бе нужна за задължителния Изпит. Уморена бе – от свободата да
учи повече от това, което е нужно… за да не затъне в
тресавището на посредствеността. Лятната вечер нахлуваше
през отворения прозорец на залата за упражнения. Ели стана
като насън и тръгна към отворената врата… към свободата в
края на деня…

- Даниела, бихте ли останали за малко…
Ели се спъна на път към вратата. Разхвърляните столове край

нея не й позволиха да падне. Някъде далеч по коридора се
чуваше глъчта на отиващите си кръжочници.

- Даниела, не успях да защитя Вашето решение на втората
задача пред комисията… това е причината да нямате
максималния брой точки… За съжаление оригиналните
решения често се приемат за грешни…

- Моето решение не беше оригинално. В сборника, който ни
препоръчахте имаше подобни задачи, решени по подобен



начин…
- Подобни?! Именно… умението Ви да виждате общото в на

пръв поглед твърде различни неща ме кара да Ви задам няколко
въпроса… Може ли?

Ели мълчеше. Дрезгавата светлина на умиращия ден
нахлуваше през отворения прозорец, заедно с вятъра, носещ
белия мъх на тополите и острата миризма на окосена трева.
Мразеше да й задават въпроси.

- Даниела, Вие сте роден математик… не знам какво е
отношението Ви към това, което се преподава тук, не знам
доколко силно е желанието Ви да станете инженер-химик, но
мисля, че този ВУЗ ще Ви унищожи. Мислили ли сте да се
прехвърлите в Математическия факултет на Университета?
Това, разбира се, е само една възможност… - гласът на
преподавателя леко простърга, внезапно изсъхнал от ужасът,
който се разпръсна около Ели.

- А другата – каква е…
- Да останете в кръжока по математика, да участвате в

разработването на някои от темите, които са актуални за
нашата катедра… и да решавате задачи в свободното си време,
ако имате свободно време и ако няма с какво да го запълвате…

- Аз вече работя по една тема… в областта на статистиката на
грешките при определен опит... В средното училище съм учила
програмиране. Обичам компютрите... – гласът й стържеше,
изсъхнал от всичкия ужас край нея.

Мразеше ги. Мразеше всички компютри, които изсмукваха
душата й през очите. Мразеше ги. И най-много мразеше този, с
който работи. Мразеше и темата, при разработването на която
чиракуваше. Мразеше живота си. Но най-много мразеше
въпросът, който все оставаше без отговор – коя е… И ужасът от
внасянето на нови варианти в личността й пълзеше отвсякъде…
Изпълваше стаята и отлиташе в лятната нощ…

- Лека нощ, Даниела… и помислете върху това, което Ви
казах… Може би е по-добре да изгубите една година сега,
вместо много години по-късно…



Отиваше си – в лятната нощ. Мразеше нощта. Мразеше гласа,
който й шепнеше да стане друга… Не можеше да бъде друга. Не
знаеше – коя е тя…

…
Сесията започна – изведнъж.
Затракаха влаковете, омразните влакове, които я отнасяха – от

новия й дом към стария, и обратно - от новия й живот към
стария, и обратно - от тази, която не знаеше каква е била към
тази, която не знаеше каква ще бъде…

Тракаха влаковете, омразните влакове, тихо изяждаха съня й. 
Ели се стресна, усетила как от ръцете й се изплъзва това, което 
държи. Отвори очи. Като ослепели, зениците й се втренчваха в 
плътния мрак. После мракът закапа, слънцето заблестя. 
Момичето тръсна глава, черните къдрици се завъртяха и 
удариха през лицето съседа й по място. Придърпа по-близо до 
себе си дебелия учебник с дебели червени корици, който за 
малко не изпусна. Зачете. Буквите затанцуваха пред очите й, 
редовете се изкривиха… Прочела точно две изречения, Ели 
отново заспа… Сънуваше – тракащи влакове, които я отнасят 
нанякъде. Стресна се – дебелият червен учебник пак се 
опитваше да избяга от ръцете й. Със смътна тревога огледа 
десетината страници, които бе успяла да отгърне… твърде 
много бяха тези, които я очакваха. Съсредоточи се и зачете. 
Точно след две изречения отново заспа.  Сънуваше – букви, 
думи, изречения… цели пасажи… минаваха през съзнанието й и 
си отиваха – без да оставят следа… Стресна се – нечии ръце 
държаха ръцете й. Отвори очи. Като ослепели зениците й се 
взираха в черното на едни чужди зеници, съвсем близо до 
нейните. Едни чужди очи се смееха съвсем близо до лицето й.

- Здравей, казвам се Дочо. А ти?
- Аз съм Ели… Защо не си седиш на мястото?
- Само се опитвах да спася учебника ти от падане… Май

много ти се спи. Или не ти се чете? – чуждите очи,
сивозеленикави, се смееха закачливо още по-близо до нейните.

Ели се отдръпна. Залепнала плътно за облегалката, придърпа
учебника по-близо до себе си и отново зачете. Вече не търсеше



смисъл в написаното; искаше да се скрие в белите страници от
чуждото присъствие. Точно след две изречения очите й се
скриха под тежките клепачи, натежали от сън.

- Слушай, Елена, остави го този твой учебник, както гледам,
май никога няма да го прочетеш… Ако искаш, ще ти дам моя
учебник – подчертан и задраскан. Ще четеш само това, което е
отбелязано с жълт маркер. Кога е изпитът ти? Моят е утре.

Ели се стресна.
- Не съм Елена. – каза троснато, а после поомекна – И ти ли

четеш за изпит? „История на БКП”? Голяма досада… Къде
учиш?

- Май там, където и ти… макар да ми се струва, че не съм те
виждал… Не си момиче, което човек може да срещне и после да
забрави… Завършвам факултета по селскостопанска техника…
Само държавните изпити ми остават… Ти сигурно си в някоя от
новите специалности.

Ели пропусна покрай себе си всички думи, вкопчена в
основната информация.

- Наистина ли ще ми дадеш подчертан учебник? Утре? Това
ме спасява! – гласът й ликуваше, макар тя още да не смееше да
ликува. – Това нещо никога няма да мога да го изчета, а
тетрадката ми с лекциите прилича на зебра, две изречения
записвам; следващите две проспивам… не знам защо става
така…

Съседът й по място я гледаше развеселен, а в
сивозеленикавите му очи бродеха закачливи искрици.

- Наистина ще ти го дам, Елица, стига изпитът ти да не е утре,
защото тази нощ ще го чета…

- Не съм Елица. – каза Ели, не толкова троснато, колкото
първия път. – А ти защо ще четеш този учебник, щом утре е
държавният ти изпит?

- Защото такъв е държавният изпит – история на БКП,
политикономия, научен комунизъм…

- Сериозно? И какво общо има това със селскостопанските
машини?!



- Ами-и-и, Елке, каквото общо има историята на БКП с
изчислителната техника.

- Не съм Елка и не уча изчислителна техника… изобщо не уча
в твоя институт… Отивам си у дома… - кой знае защо, Ели
млъкна с прекършен глас, преглътна тежката маса, която бе
увиснала в гърлото й и продължи – Разбрах какво искаш да ми
кажеш. Благодаря ти…

Влакът тракаше, като всички влакове. И я отнасяше – къде?
Времето бавно се промъкваше между колелата му и прегазено
увисваше – къде? Денят кротко отстъпваше мястото си, здрачът
гонеше белите облаци по мръсното небе. Хората слизаха и се
качваха, всеки забързан за нанякъде – къде? Ели четеше и
заспиваше с ритъма на сменящите се траверси. Нищо не
оставаше в главата й и мислите отлитаха – къде? Беше тъмно –
край нея и в душата й.

Влакът спря в последната си гара.
- Хей, Елеонора, ще ми напишеш ли телефонния си номер?
Гласът я спря миг преди да потъне в ръцете на Димитър.
- Не съм Елеонора и не нося химикал, ако можеш, запомни

го… - извика Ели, вече влязла в своя свят.
Гласът й се провря през капсулата на чуждата Вселена и

оглушал донесе в нея поредица от шест различни цифри…
…
Нощната лампа светеше с бяла светлина. И лицето на Ели

светеше – бяло. Белите й ръце държаха бял химикал и тихо
изпълваха празните страници с думи.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

…У дома съм. Сама. Намерих старата тетрадка с черните корици,
която бях нарекла “Дневник”. Пиша… За себе си? За другите?! За
другия… За оня, който вчера запомни телефона ми, а днес ми даде
подчертания учебник, както обеща…

Чувствам се странно. Аз ли съм друга? Не съм…
Някъде някога в тази тетрадка бях писала – „Пиша за любовта

като за литературна категория”. Все още е така. Ще стане ли друго?



Не знам.
Днес бяхме на разходка в парка. Аз и Дочо. Вървяхме под гъстите

клони на старите дървета и говорехме – за неговия изпит и за моя…
за историята на БКП и за научния комунизъм. Доста се смяхме.
Когато забравя, че е с мен, Дочо разказва интересни и увлекателни
историйки – за негови колеги и за това кой какво правел по време на
изпита и кой какво отговарял на преподавателя… Но когато
случайно ме поглежда, той се изчервява и започва да заеква и да
фъфли…

Все едно – накрая пихме кафе в едно кафене в края на парка – по
повод успешно положения държавен изпит и предстоящото му
дипломиране…

Когато се разделихме ми подари учебника си – каза ми, че се надявал
никога повече да не му се наложи да го чете. Отново се смяхме.
Пожела ми успех.

Хубав следобед беше - забравих Страха, от Изпита и Утре…
Нощ е. И е Утре. Сама съм в своя дом. Все по-трудно ми е да живея;

все по-трудно ми е да правя това, което трябва, вместо това, което
искам. Все по-трудно ми е да правя това, което искам…

Нощ е. Сама съм – в моя дом…
…
Празнуваха – първият изпит за тази сесия бе взет от всички в

групата. Момчетата и момичетата от общежитието осигуриха
„терен”. Другите донесоха алкохол, отнякъде се намери
касетофон. Музиката излизаше от тонколоните му на вълни,
които се виждаха с очи и се усещаха с кожа. Цигареният дим не
миришеше, а бодеше. Танцът не бе движение, а тътен. И
освобождението не бе освобождение, а умора, която струеше
отвсякъде и пречеше на сетивата да изпълняват
предназначението си. Дългият летен ден все още не си бе
отишъл, когато бутилките, останали без съдържание и телата,
останали без души, започнаха да се търкалят край ъглите на
стаята и избутаха Ели от нейния ъгъл. Внезапно останала без
подслон, незнаеща какво да прави, тя затанцува. Затвори очите
си и усети пръстите на мелодията. Горещи и цветни, те
моделираха движенията й… отключиха задрямалата памет,



нейде в дъното на която дремеха някогашните уроци по балет…
и я изхвърлиха високо, високо над телата, които задръстваха
пода. Някой я улови, приласка я, танцуваха – със затворени очи.

Празнуваха. Касетофонът продрано грачеше някакъв блус.
Събудени, студентите кротко чакаха да дойде утрото, което да
ги впримчи пак в стария живот. Ели си отиваше – сама. Не бе
могла да чака утрото с другите.

Сама бе. В дома, който бе направила свой.
Нощ бе. И денят, който не бе направила свой, бе далеч. С

будни очи и спящо съзнание тя отвори втория том от тежката
монография по неорганична химия, която бе купила през
зимата. От страниците й бавно се изправяха в тримерното
пространство кристалните структури на материята.

Въздухът лютеше, клепачите пареха. Денят бе дошъл.
Сърцето, уморено, си почиваше през всеки удар, а слънцето
печеше.

- Хайде, Ели, кафето е готово, закуската чака… чичо ти Пешо
вече седна на масата… – вратата се отвори и през пролуката се
подаде усмихнатата глава на хазайката – леле, момиче, много
рано ли си станала, или пак не си лягала?!

- Не съм… - прошепна Ели и се усмихна с най-милата си
усмивка – изобщо не разбрах кога е съмнало… М-м-м, как
вкусно мирише…

Неделя беше. Тримата закусиха почти като семейство. После
Люба гледа на кафе, почти като Ирина. Към десет дойдоха
приятелките й, две възрастни съседки и Ели бе поканена на
скромното им парти с дребни сладки… и всичко беше почти
като по времето, когато Биляна канеше приятелките си, а Ели,
отегчена, очакваща своята разходка-празник из градската
градина, се опитваше тактично да ги прогони. Сега тя искаше
по-дълго да ги задържи – щастлива бе сред тези три жени,
които, кой знае как, я връщаха към ранното й детство.

…
Празникът свърши. Сесията продължи. Умората се

натрупваше – след всяка прочетена страница, след всеки
подготвен въпрос от конспекта. И място за друго не оставаше.



Времето се сгъсти, пространството се изкриви… затвори я в
пашкула си от нереалност… Светът пак се отдалечи в далечната
безкрайност…

И Ели захвърли учебника. Ръцете й сами намериха бележника
– „за себе си“.

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си

Изтощена съм. Отново мозъкът ми е изгнил. Да спя – дълбоко в себе
си заровила натрупалата се умора… Не искам. Не трябва – ако искам
да не изгубя себе си… ако не искам дълбоко да се затрупам под
натрупалата се умора. И значи – трябва - да я прогоня с друго.
Отново и отново – трябва. Но днес го казвам аз…

…Когато бях дете и започвах да пиша, татко ми каза да пиша 
всеки ден… по хиляда думи на ден... и… да не оставям вдъхновението 
да ме води… Така трябвало… Закова ме за стената с тези думи – 
както си летях…  Тогава още вярвах във “вдъхновението”. И чаках 
мига, в който пространството ще се изкриви, мозъкът ми ще стане 
кристален и ще погледна звездите… а думите сами ще се подреждат 
в стихове… Всичко се бе случило тъй скоро… Вселената се взриви – 
взривът избухна в главата ми. Изпепели разума ми. И вече не бях
същата… И все не се намирам…

Днес е последният ден преди Изпита. Изтощена съм. Но искам да
пиша – за Разума и за Вселената. Дали ще се намеря?

 
Тихо бе. Толкова тихо, че Ели чуваше как сърцето й бие.

Чуваше как нагретите от слънцето повърхности се
разширяват… как въздухът въздишаше, поел товара от влагата
на всички живи твари… И виждаше – Земята, окъпана в
космически лъчи. Ръцете й сами намериха бележника – „за
другите“.

ВСЕЛЕНАТА И РАЗУМЪТ
Вселената и Разумът… Това е проблем, който ме вълнува откак се

помня. Проблем, който е в основата на всяка човешка цивилизация; на
всяка разумна общност, може би. Посредством тези две абстракции



се опитваме да обясним природата на всичко, което не разбираме. И
влагаме в тях представата си за Начало и Край, за Бог и Съзидание,
за Вечност, за Развитие и за Упадък. Замисляме ли се, обаче, за
скритата същност не на понятията, а на предметите, които с тях
означаваме?

Вселената и Разумът – трудна тема. Или може би – темите са
две?

Дали не става дума за две Вселени – Вселената, и Разумът като
Вселена, затворена във себе си…
Вселената – пулсиращо сърце, затворена от масата, която има…

или не.
И Разумът – различен от всичко, съществуващо в безкрайното 

пространство. Безкрайно чужд на всичко – от стихията на плазмата 
до студа на космическото нищо; от милионите слънца, изхвърлени 
от енергията на квазарите до свръхгравитацията и неизвестното 
зад хоризонта на събитията, заключил светлината…  Чужд и 
враждебен.

Разумът – сам в нищото, безпомощен. И все пак, единствената
сила, способна да се изправи срещу…

Тук спирам. Тук е ключът – “Да се изправи срещу”. Защо?
Срещу кого? Срещу какво? Или… “В името на какво и кого”?
Разумът… За него ли говоря, или за Човека?
Човекът – като Вселена. Безкрайно чужд на всичко, затворен в себе

си. Затворен и жесток.
…Колкото повече човекът става разумен; колкото повече става

човек, толкова повече се разширява кръгът на неговата ненавист.
Толкова повече стават нещата, срещу които се изправя.

Скоро ще ни стане тясна планетата, върху която сме отраснали.
Не казвам – „планетата, която ни роди” – тъй чужди сме на

всичко, което ни обгражда…
Дали гравитацията на Земята милостиво ни е приютила някога,

нас, космическите пришълци, както милостив човек отваря вратата
на дома си, за да прибере от прага подхвърлено дете… Или когато сме
пораснали сме придобили Разум. И сме станали това, което сме –
Завоеватели. Воюващи с всичко, което не разбираме – и вън от нас, и



вътре в нас… Изправяме се, все по-силни – срещу Вселената, която ни
е приютила, нас, дребните създания от Старата Земя…

Такива ли ще си останем – Унищожители?
Ще проумеем ли някога с разума си природата на Разума…
И Вселената – най-после ще ни приюти ли?
…
Сесията свърши. Уморени, опиянени от свободата, която ги

очакваше след първата година на следването им,
първокурсниците се пръснаха из цялата страна като шепа
разпилени камъчета.

Натъпкала сака си само с нови книги и с изписани бележници,
Ели седеше с кръстосани крака върху пода на стаята си, гледаше
бурята и чакаше часовникът да премести стрелките си
достатъчно близо до десет вечерта, за да тръгне към гарата.
Часовникът се бавеше, а бурята вилнееше. Дъждът се изливаше
от небето и блъскаше стъклата на прозорците – плътен като
река. Вятърът кършеше клоните на дърветата и ги запращаше
върху главите на минувачите, тичащи към домовете си. Порой
влачеше откъснати листа, завлачваше кошчета за смет,
незакрепени към асфалта пейки, пране, отскубнато от
балконите на небрежни домакини и всякакви предмети с неясен 
произход, попаднали на пътя, по който се изливаше. Притъмня 
– от надвисналите облаци. И стана нощ, много преди стрелките 
на часовника да стигнат  десет.

Седнала върху пода на стаята си с кръстосани крака, Ели
мечтаеше за свободата си и нехаеше за природната стихия.

Когато стана десет, стана и я прегази.
Трамваите бяха спрели, заседнали сред свлачища от кал.

Тичаше. Вятърът изтръгна чадъра от ръцете й. Захвърли го.
Улиците, превърнати в реки, протягаха към краката й мокрите
си пипала и я спъваха. Ставаше. И стигна до гарата, в единайсет.
Точно навреме за нощния влак. Влезе в претъпкано купе, където
някой освободи заетото й място. Миришеше на пот, на прах, на
влага. Уморена се сви в ъгъла си и заспа под ритъма на
тракащите колела. Вън бурята ръмжеше като звяр, който губи
сили в битката си за оцеляване.



Събуди се – когато беше тихо.
Влакът не пътуваше. Вятърът бе спрял. Някъде долу бумтеше

скрита река.
Бреговете й, върху които бе кацнал железопътния мост, се

катереха към звездите. Железничари с мощни фенери
обикаляха край прозорците. Прескачайки багажи и хора, Ели
излезе навън – никой не я забеляза. Тръгна между тревожните
жълти снопове и стигна до края.

Мостът висеше в нищото, протегнал края си към края на
другия мост… Пропастта зееше между тях. Влакът висеше на
двайсетина метра от гибелта си.

Тихо бе. Тревожни фенери светеха като звезди под
набъбналото от влага небе. Пътниците, изтощени, спяха.

Тихо бе. Слънцето сушеше земята. Будни, вече всички
разбраха, че пътуват по друг маршрут. Прегърнала раницата си,
пълна с книги, Ели спеше, сгушена в скута на човека до себе си.

Тихо бе. Слънцето залезе. Влакът уморено тракаше по друг
маршрут. Уморени, пътниците спяха. Ели пишеше – в
бележника за себе си.

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си

В тази нощ  властва Страхът.
И не страхът от днес, от утре и от вчера… а страхът от мига, в

който ще престанем да съществуваме… тъй неочаквано идва… или
не идва… Но в нощ като тази, ако успееш да изгониш Страха, ще
разбереш, че властва Свободата…

Свободна съм. Свободна съм от всички “трябва”; свободна съм от
всички задължения; от всички хора, от всички връзки… Свободна съм
от себе си и от това, в което трябва да се превръщам, да се превърна...

Свободна съм. Свободен разум, вън от себе си.И стигам до дъното на
човешките възможности, надниквам в скритите резерви на тела ни;
душите ни пулсират на дъното на скритите резерви на ума ни.

Свободна съм. Въпросите се трупат, необезпокоени от липсата на
време. Днес имам време – трака влакът по друг маршрут; пътува с
нарушено разписани, разписанието на други влакове променя,



изхвърля ги от коловозите им. И пътува… към гарата, която ще го
приюти. И имам време – за всички мисли и въпроси, които
изгоненият Страх и Свободата ще родят.

Днес стигнах Дъното. Дали стигнах Свободата?
Трака влакът. Пътува по чужд коловоз. И аз се измъкнах от своя. И

мисля.
Мисленето е опасно. Няма спор, защото мислещите са опасни. Но

време няма – за мислене. Все няма време… и няма мислещи… Това е
ясно… Защото мислещите могат да мислят не само как да стигнат
до звездите. На някой може да му хрумне, че е време да свали звездите
от звездните им тронове… и тези, които се отъждествяват с тях…

Но аз не исках да пиша за това. Все още не – и за това.
Днес исках да пиша само, че е страшно, когато няма за какво да

мислим… и за какво да живеем… Един влак хора… И без нас светът
ще е същият… Сиви сме …

Страшно е това, че сме предопределени да бъдем сиви… и никога да
не разберем в името на какво. Не… Не е важно в името на какво се
върши нещо. Важно е какво се върши. И това се отнася за всеки миг
от живота ни.

Не ми се иска да оставя химикала и бележника. Не мога.
Претъпкана съм с всичко. И трябва да изхвърля нещо от себе си, за

да не експлодирам. Бомба съм. Добре, че Природата е оставила на
всеки от нас по един резервен клапан, през който да изхвърли това,
което му е в повече. Иначе Земята би излетяла от орбитата си.

Ваканция.
Пазете се от ваканцията на човечеството!
От голямата ваканция, която всички ще си дадат, когато

клапанът се окаже недостатъчен…
 
Влакът тракаше в чужд коловоз.
Ваканцията започна.
 
 



ТРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА

Лятото свърши. Гореща, есента дойде. Септември, захапал
края на август, изпи звездните му нощи, изяде слънцето му и
гладен още, започна да изяжда хората, все още пълни с пищни
цветове.

Започна бригадирското време. Строени, студентите се
запътиха към нивята – да сменят учениците, и в очакване да
бъдат сменени от войниците. Както всяка година, хлябът на
народа бе в опасност. И хукнаха да го спасяват – всички, освен
онези, които трябваше да го опазят.

Задръстени бяха всички алеи между Института и
комсомолския комплекс. Затрупани бяха от раници и сакове,
касетофони, китари, сламени шапки, карти за игра и дори
палатки. Между тях се препъваха комсомолски секретари и
правеха списъци на стълпилите се под рехавите сенки на
дърветата собственици на този разнороден инвентар.
Групичките мързеливо се оформяха – едната за североизток,
другата за югозапад. Ели си избра първата. Нехаеща за работата,
която ги чака, тя бе щастлива, задето има възможност да
продължи ваканцията си, отивайки в града на Дейзи…

Натъпкани като в буркани и стерилизирани, като мезе за
ракия, студентите потеглиха – на югозапад и на североизток.

Изсипаха ги – в двата края на България. Захвърлиха ги – на
полето. Оказа се, че няма нужда от тях – реколтата вече била
загинала… но пък строителството се задъхвало, силозите край
село Д. се били взривили, но нямало кой да извърши
ремонтните работи. Запратиха ги – в село Х., в граничната зона,
раздадоха им кирки и лопати и ги закараха на обекта. Разделиха
ги на строителни бригади. Ели не познаваше никого от своята –
всички бяха “неорганици”, десет души студенти. Имаше и десет
работника, с които трябваше да строят заедно. Не беше ясно
какво. Денят свърши преди да са разбрали какво ще правят.
Откараха ги обратно в лагера. Уморени и мръсни от пътя,



натъпкани по четиридесет души в едно помещение, те заспаха
върху раниците си без да сънуват.

Градът на Дейзи бе на по-малко от десет километра, но
всъщност бе по-далеч от края на Вселената.

…
Слънцето печеше – като в ада. Потта се стичаше по телата –

като дъжд. Земята бе корава. Кирките звъняха и хвърляха искри.
Камъните се трошаха. Изкопът, дълбок и тесен, все по-дълъг
ставаше.

Мартин въртеше кирката. Все по-дълбоко, все по-дълбоко я
забиваше. Въртеше я със злост, каквато отдавна не бе кипяла в
него.

- Хей, Марти, ще се измориш… – насмешливо-загрижен
прозвуча гласът на Пенка. – Я ела да ти избърша гърба…

Мартин продължи да върти кирката. Гол до кръста, загорял от
слънцето, той се пържеше под лъчите му без да ги усеща.

Бригадирът се размърда изпод сянката на близкото дърво и се
провикна :

- Хайде, мъжки, стига толкоз! Малко мадамите да побачкат… -
и се обърна с преценяващ поглед към групата на момичетата –
Хайде, софиянките, хващайте се за лопатите!

Думите му бяха изпратени с протяжен недоволен вопъл, след
който момичетата бавно започнаха да се изправят. Ели взе
лопатата, която се търкаляше най-близо до нея и тръгна към
изкопа, но Пенка я издърпа от ръцете й :

- Къде гледаш, това е моята лопата! Да не искаш да работя с
онова нещастно сечиво, на което се подпираше допреди малко?
– гласът й беше яростен и груб.

- Съжалявам, не мислех, че има значение с коя лопата ще
работя… - прошепна Ели и още докато говореше, разбра, че е
сгрешила в нещо, но не разбра в какво.

- Съжаляваш?! Мислиш?! Работи, момиче, затова си тук! –
просъска Пенка и я загърби.

Ели се опита да намери друга лопата. Когато най-после успя,
забеляза, че другите четири момичета вече изхвърлят пръстта от
изкопа. Момчетата бяха седнали под сянката на близкото дърво



и се шегуваха с работниците. Всъщност, всички гледаха към нея
и май полагаха доста усилия да не се разсмеят. Ели вдигна
рамене и продължи пътя си без да им обръща повече внимание.
Това, изглежда, преля чашата. Смехът избухна като бомба.

- Госпожичке, – позна тя гласа на бригадира – с права лопата
ли ще изгребваш пръст?

Слънцето печеше. Забиваше безмилостните си лъчи в черните
като катран къдрици, които, късо подрязани следваха формата
на черепа й. Беше доволна, че черните стъкла на очилата
скриват сълзите й.

- Че какво можеш да очакваш от такава – вмеси се в разговора
случайно минаваща край тях служителка от администрацията –
Дошла на обекта фризирана… не стига, че се накъдрила, че и
лак си сложила, да е наконтена…

Ели не разбра, че последната реплика се отнася за нея – тази
сутрин дори не бе успяла да се среши.

Загърбила всички, тя отиде към далечния край на изкопа.
Знаеше, че с права лопата не се изхвърля пръст. Изправи
плоското метално лице на сечивото си почти перпендикулярно
на земята и с плавно движение на крака го накара да потъне в
пръстта. Работеше бавно, но ритмично. Стъпка по стъпка
напредваше – към оня край, където всички се смееха… където
всички й се смееха… Слънцето печеше. Лъчите му безмилостно
пробиваха главата й…

…
Звездите се изсипаха върху черната плоскост на небето.

Красиви бяха – облени в лунна светлина. Болеше…
Върнаха се от работа в късния следобед – уморени и мръсни. В

лагера нямаше вода. В бараката смърдеше на пот и спарени
тела. Градът на Дейзи беше на 5-6 километра… домът на
Дейзи… Дейзи… А всъщност бе накрая на света. В лагера
нямаше телефон… До лагера нямаше автобус… Гранична зона
беше… накрая на света… дори и село нямаше… Анита легна на
съседното легло, пружината проскърца… проскърцваше
ритмично известно време, после спря. Ели разбра, че момичето
до нея плаче. Протегна й ръка. Анита пак се разрида.



- Не мога повече… мръсна съм… Не мога повече… Виж ми
ръцете – и разпери дланите си, кървави, към Ели.

Сълзите се стичаха през затворените клепачи, провираха се
през гъстите мигли, мокреха бледите бузи и се криеха в
лешниковите коси… После попиваха във възглавницата.

- Не мога повече… не мога… Изгубих лещите си, Ели… не
виждам друго, освен мъгла…

- И по-добре, ще се уплашиш от гледката наоколо – направи
Ели опит за шега.

Анита истерично се разсмя.
- Ако не си уморена, мога да ти предложа една малко щура

идея…
- Не съм, ако идеята си струва…
- Да отидем в града. Там живее леля ми… почти ми е майка…

Ще се изкъпем, ще се разходим… Можем да отидем и на кино…
- Ели говореше и виждаше как всичко става.

Дейзи ги посреща на прага, усмихната. Целува ги… А после
отиват трите, а може би и с Филу, на разходка в градината…
както някога, с Ана… Гласът на Анита я стресна.

- Да отидем до града?! С какво?
- Пеша. – отсече Ели – Ще стигнем за час.
- Пеша ли?! А знаеш ли пътя?
- Да виждаш друг път, освен оня, който стига до портала на

лагера?! – гласът на Ели бе окуражително-категоричен.
Тръгнаха. Най-трудно бе да се измъкнат от лагера. Обходиха

цялата обрасла с шубраци ограда, докато намерят таен изход.
Пътят бе един и за час ги отведе до града. Мръсни бяха. И
одърпани. Хората, облечени за вечерна разходка край Дунава ги
оглеждаха неодобрително и с любопитство. Добре, че Анита не
виждаше, а Ели нехаеше. Най-после стигнаха. Скриха се в блока.

Звънецът звънеше. Дълго звъня. Най-после Дейзи отвори.
Ели се хвърли в прегръдките й.
- Маменце! Здравей, мами… - гласът й, изсъхнал от дългия

ден, се изля, освободен.
- Здравейте, момичета, как сте? – Дейзи ги гледаше стресната.

Уморени и мръсни, те имаха вид на битници – Откъде идвате…



така… - не довърши.
- От лагера. На бригада сме… Не можах да ти се обадя… там

няма телефон… и вода няма, и ток… - Ели, по-сляпа от
приятелката си, продължи да говори със сияещо лице – Едва се
измъкнахме…искахме…

Дейзи я чуваше, но не я слушаше. Бе разбрала достатъчно. По
рамката на вратата й има кървава следа. Не знаеше какво да
прави. Посрещна ги. Промиха и превързаха всички
разкървавени спукани мехури по дланите на Ани, изкъпаха се.

Вечерта напредваше. Захвърлили цялата мръсотия на света,
излязоха.

Първо отидоха в една аптека - обещаха да намерят лещи за
Анита +3.75, купиха си аспирин - против мускулна треска и
разни инфекции. После пиха кафе, гледаха филм. Накрая
Дейзи нае такси да ги закара до лагера…

Далеч остана града. Далеч остана дома с тези, които обичаше.
Звездите се изсипаха върху черната плоскост на небето.

Красиви бяха – облени в лунна светлина…
Ани спеше безпаметно в съседното легло. Мишки се гонеха по

пода. Някой в края на редицата стенеше от удоволствие. Ято
комари пищеше. Сълзите на Ели, солени, излизаха изпод
клепачите. Болеше…

На другия ден, след работа, Влади пристигна със служебния
си автомобил в лагера. Поговори няколко минути с
комсомолския секретар и с коменданта. След това влезе в
бараката и събра багажа й.

- Хайде, принцесо, скачай в колата! Всички те чакаме у дома…
…
 

ДЕТЕТО
Детето е седемгодишно.
Жив къс енергия, ако енергията може да съществува на късове.
Купчина мускули, в която е акумулирана сила с неизвестно

направление.
Пулсираща ярост.



Необходимост от свобода, обуславяща невъзможността на
покорството.

Бясно желание да се наложи; да грабне своето, ако не му се даде.
Борба за съществуване.
Борба за утвърждаване на нещо съществуващо.
Борба за признание.
Воля да видим своето “Аз”, сред многото “те”.
Детето е седемгодишно. Крещи неистово.
- “Защо викаш?”
- “За да ме чуеш!”
56
- “Не сме глухи.”
- “НЕ ЧУВАТЕ !!! ИСКАМ ДА КАЖА !!! С Л У Ш А Й ! ! !
Детето е седемгодишно. Къс крещяща енергия, ако енергията може

да крещи.
…
Разговорът продължава. Разговорът е важен. Разговор-изповед на

викаща смазана душа. В съседната стая една уста крещи – иска да
смаже, за да не бъде смазана. Разговорът продължава. Детето крещи,
нечуто.

…
Детето е седемгодишно. Куп дишаща болка, ако болката може да

съществува на купове. В къщата е тихо и се стъпва на пръсти като в
музей.

…
Детето е оздравяло. Камбана от смях - търкаля се и звъни на пода,

сред играчките. Детето е седемгодишно – хваща се за един танк…
В миг стаята се залюля и изчезна. В следващия дойде болката. В

следващия – крясъкът. Ударът се е изгубил между двата мига.
След две минути на бойното поле има два трупа, един танк и едно

бързо отичащо и бавно посиняващо слепоочие. Един гърчещ се труп,
който плачейки стене „Защо ме удари?! Не исках…” И един вцепенен
труп, който, оправдаващ се шепне „Ако убиеш, не можеш да кажеш :
не исках… Има невъзвратими неща; има мигове, заради които бихме
дали живота си – да ги няма… тогава не можеш да кажеш : не
исках…”



-  Защо ме удари?! Не исках!!!
Рефлекс на самозащита, или средство за възпитание беше?
…
Детето е седемгодишно. Има сламена коса, млечна кожа, топли очи

и мила усмивка. Когато спи, прилича на ангел или бебе. Спящото
дете е друг свят – свят на сънища и приказки. Тогава то напомня
колко е уязвимо. Душата на детето е чуплива. Пулсираща кървяща
рана, която не отразява, а поглъща всяка дума като болка. Душата на
детето е гола.

…
Детето лежи в леглото и слуша – дъхът му е спрял от напрежение

– кой мистриозух ще победи – малкият, или големият? Отговор
няма. Детето чака. Майката спи. Гласът на четящата, пресъхнал, е
прегорил гърлото й. Детето чака развръзката. Ще я дочака ли?

Сухият глас като пясък се е разпилял. Вкочанено, с провиснала
глава, детето чете книгата, захвърлена на пода.

Два чифта очи се срещат. Една ръка взима книгата и я оставя в
други две ръце.

Детето лежи в леглото и доволно чете. Успокоено, то разгръщ
страниците шумно – халтикозавъра изяде прокомпсогната.

Вик. Майката е събудена. Детето трябва да спи. Книгата се
стоварва върху главата на майката.Крясък, удар, крясък…

Животните отпреди милион години се разбягаха…
…
Детето играе – започнала е войната на добрите животни срещу

бракониерите. Животните са нападнати. Стаята е градът.
Библиотеката – къщите. Пристигат камиони. Животните се
евакуират – товарят книгите-мебели в камионите-картонени
кутии. Сбогуват се. Бойното поле е в спалнята. Войниците са
разквартирувани в антрето. От леглата им-книги, няма къде да се
стъпи.

Нищо. Детето играе. То е седемгодишно и трябва да
материализира фантазиите си.

…
Вечер е. Майката е в кухнята, приготвя храната. Детето е в

стаята си. Вик. „Бързо! Ела!! Виж!!!“ Досада… Детето идва, очите



му
блестят, цялото е усмивка. Удря се в стена. В един миг то е видяло

един свят. Иска да даде този свят на своята майка. Но тя пържи
яйца и не може да го види; не го подозира. Тя чува само викът – досада.
Един свят се сгромолясва разбит.

…
Детето отново играе. В играта участват всички – то иска така.

Играят – един старец с инфаркт, един мъж с положение, една майка
без нерви. Детето иска. То удря – с каквото има. Играта е такава –
трябва да бъде убит убиецът на Линкълн. Горкият Джон Буут –
убит е хиляди пъти. Горките съиграчи – получили са хиляди удари.
Нищо. Детето играе.

…
Детето е пораснало за един ден. Детето е ученик.
Днес то отиде да играе само. Всъщност, така мисли майката,

останала в къщи сама.
Сред развалините на стара къща, първокласниците замерват

подпухнал мъртъв плъх с остатъци от строителния материал,
разхвърлян край новия блок.

…
Трудно е да се пише за детето. За това е нужно да се помни детето

– за да бъде почувствано и разбрано…
Трудно е да се прекрачи в света на детето. Това е един странен

свят, изграден от представи и действие. Никъде другаде идеята и
изпълнението не са така непосредствено свързани, както в детската
игра. Връзката между физическото и духовното у детето е толкова
съвършена, та в много случаи не я забелязваме и като сливаме едното
с другото, отричаме интелекта у детето, виждайки само неговия
физически еквивалент…

…
Прозорецът посиняваше. Дейзи се бавеше някъде. Ели искаше

да погледне часовника си, но не смееше да наруши покоя.
Седнал на стола до нея, Филу съсредоточено мислеше.

- Е, какво ще кажеш? – сърцето на  Ели се давеше и плувайки 
срещу потока на кръвта прескачаше по няколко удара.

- Ами-и-и… хубаво е. – отсече Филу.



Сърцето на Ели пропусна още няколко удара, буцата в
гърлото й потръпна.

- Но да знаеш, че онова там, не беше плъх, а котка… –
момченцето пое дълбоко дъх и продължи – освен това си
объркала имената на динозаврите… да не говорим, че ме накара
да преместим града на животните от хола в антрето… Е, май
няма друго, което да си объркала… и накрая… не разбрах за
онова… екли-… екливалент?

- Еквивалент – важно подчерта думата Ели, малко притеснена
и поизнервена от закъснението на Дейзи.

- Защо се чудиш как да погледнеш часовника си така, че да не
видя? Аз оттук виждам, че е шест без петнайсет. Бързаш ли?

- Мразя да чакам… и да карам да ме чакат… Ако Дейзи не
дойде до пет минути, обличаме се и тръгваме…

- И аз ли? – очите на детето светеха; после личицето му
изведнъж помръкна – Ще ти се карат, ако ме вземеш с теб… но и
да ме оставиш сам в къщи пак не е добре… Майка мисли, че
само ако си обърне главата встрани, аз ще си пъхна пръстите в
контакта…

- По-добре си избери дрехи за разходка…
- Да не забравиш да ми кажеш, че трябва да си взема и за

преобличане…
Ели бързо се обличаше. Имаше среща с Анита и с Мартин.
От известно време животът в лагера се бе подобрил. Пуснаха

електричеството. Всяка вечер докарваха по една цистерна с вода
за миене. Дори осигуриха превоз до града. Не всички се
възползваха от него. Голяма част от бригадирите предпочитаха
лагерния живот с простите му и естествени развлечения. Друга
част бяха открили път до близкото село, или по-скоро – до
селската кръчма. За жълти стотинки след кратка разходка те
пиеха “облак” след “облак”, докато съзнанието им се забули. Но
за много студенти вечерните разходки в града бяха средство за
оцеляване.

Ели бързо се гримираше. Откакто бе дошла в дома на Дейзи,
трудът не й тежеше; нито обидите. Непознатите момчета и
момичета започнаха да я приемат… дори нещо повече, започна



да се сприятелява с тях… с някои от тях… като Мартин. Само
Пенка я гледаше все по-враждебно, но това имаше все по-малко
значение.

Ели бързаше, Дейзи я нямаше…
…
Жега струеше отвсякъде – каменните сгради бълваха

топлината, която бяха събрали през деня, паветата от площада
им я връщаха. Фонтанът, пуснат пробно за септемврийския
празник, отново бе пресъхнал. И само старите дървета на
градската градина обещаваха прохлада.

В началото на парка Мартин чакаше. Пушеше цигара от
цигара и чакаше. Времето минаваше, въздухът посиня.
Часовникът цъкаше безмилостно; филмът скоро щеше да
свърши; автобусът – да ги прибере… Не се страхуваше от
разстоянието. Страхуваше се от проверката – не искаше “да се
набива на очи”. Времето минаваше, Ели я нямаше… Пушейки
цигара от цигара, Мартин чакаше.

Видя я – в дъното на алеята. Висока и стройна, с дълги крака…
с къса пола… Никой не носеше къси поли, освен тя. Плътна
топка запуши гърлото му. Сърцето му спря – за няколко удара…
после продължи да тича бясно.

Пристигна с усмивка, с протегната ръка. И той протегна
ръката си – здрависаха се като стари познати.

- Здравей! Закъснях… Леля ми се забави… - гласът й сладко
пееше, нехайно – Къде са другите? Анита как е? Тук ли е?

Очите му горяха в сгъстилия се мрак, струваше му се, че
светят – като на животно. Гласът й сладко чуруликаше, нехайно
питаше за другите; за него не. Не знаеше как ще й отговори,
какво ще й говори, ще й говори ли…

- Отидоха на кино – гласът му, грапав като шкура, го стресна.
- Така ли? На кой филм? Ще имаме ли време да ги настигнем?

– въпросите й се сриваха върху му, като грамада… и го
затрупваха…

Затрупан, смазан и без дъх, не знаеше какво да прави.
- Съжалявам… Заради мен провали вечерта си… Не трябваше

да чакаш – думите й валяха като порой, отнесоха го.



Мракът се сгъстяваше. Времето изтичаше. Дърветата на парка
– високи, стройни, гъсти, ги обгръщаха. Висока, стройна, тънка
– вървеше някъде край него. Обгърна я. Пространството се
изкриви и върна времето назад. Целуна я. Дали така й каза
всичко? Секундите отново цъкаха…

Асансьорът тракна вратата си зад нея. Отнесе я. Мартин
стоеше под прозореца й и чакаше лампата да светне; да види
още веднъж силуета й; да… Дали й каза всичко тази вечер? Не
знаеше. Но знаеше, че тя не го разбра… Думите се лееха като
река… Това, с което я заинтригува бяха само кварките и
теорията, с която се обединяват всички взаимодействащи си
сили в микро- и в макро-света…

Асансьорът тракна вратата си пред него. Отиде си. Ели се
прибра. Дейзи я чакаше – в тяхната стая… готова за среднощен
разговор. Момичето сияеше, изправи се на палци и се завъртя,
разпръсквайки енергията си навсякъде…

- Щастлива съм!!! Искаш ли да ти прочета какво съм написала?
Филу почти го хареса… - гласът й вибрираше от щастие – Знаеш
ли, тази вечер за първи път ме целунаха… а си мислех, че съм го
правила и преди това…

…
Слънцето печеше – като в ада. Потта се стичаше по телата –

като дъжд. Земята бе корава. Кирките звъняха и хвърляха искри.
Камъните се трошаха. Изкопът, дълбок и тесен, ставаше все по-
дълъг. Вятърът ревеше.

Мартин въртеше кирката. Все по-дълбоко, все по-дълбоко я
забиваше - със злост, каквато отдавна не намираше.

- Хей, Марти, ще се измориш… – гласът на Пенка прозвуча
уморено – Ела да те избърша … ще изстинеш…

Мартин продължи да върти кирката. Гол до кръста, загорял от
слънцето, той се пържеше под лъчите му без да ги усеща,
вятърът го галеше – без да го усеща… а хладните му пръсти се
впиваха в плътта.

Бригадирът се размърда, облегнал се на припек на близката
стена и се провикна :



- Хайде, мъжки, стига толкоз! Малко мадамите да побачкат… -
и се обърна с преценяващ поглед към групата на момичетата –
Хайде, софиянките, хващайте се за лопатите!

- Стига, бе, мъжки, няма ли малко и вие да побачкате… Току-
виж утре, като си отидем, хванете мускулна треска – сопна му се
Пенка и тръгна с хавлиена кърпа да избърше гърба на Мартин

- Не ни бери грижата, малката, като си тръгнете вие, други ще
ни пратят… Хайде на работа!

Никой не помръдна. Само Мартин продължи да размахва
кирката с ярост.

Седнала на ръба на изкопа, Ели наблюдаваше плавните
движения на мускулите му, скрити под гладка кожа, събрала
всички слънчеви лъчи. Като бисери по нея се търкаляха капки
влага и се губеха в улея на гръбначния му стълб. Красиво бе…
Вятърът свистеше… Пенка най-после стигна до него, издебна
кирката, когато пада и успя да го загърне с кърпата си…

 
 



ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА

Влакът потегли. Чакалнята остана сама.
Тихо и пусто.
Звездите висяха на гроздове от небето и се опитваха да светят 

по-силно от крушките, които висяха на гроздове от тавана. 
Потънали в прах и паяжини, те не ус-  
пяваха да се преборят с мрака, процеждащ се отвсякъде. 

Тъмно и пусто.
Електрокарът, натоварен с багаж, се прибра в багажното и

перонът остана сам…
Не. Не беше сам. Едно момиче в розов гащеризон и с яке във

войнишкозелено стоеше в самия му край. Звездите, натежали от
светлина, грееха за него.

Влаковете един след друг пристигаха. Перонът кротко ги
посрещаше; чакалнята изпращаше товарът им от хора.

Звездите следваха пътеките си по небосвода…
…Перонът почувства тежките ритмични крачки на

милиционера, който го охраняваше. И чу строгия му глас :
- Младеж, ще ми представиш ли паспорта си?
После усети желанието на момичето, което се бе приютило в

края му, да се разтвори в бетонните му плочки. Да би могъл да й
помогне – би го направил, но не можеше. Зачака…

- Нямам паспорт –  гласът звънеше ясен в кристалната нощ.
Милиционерът се вгледа в лицето на непознатия с

преценяващ поглед. Младежи… Наглед момче - оказва се
момиче... а всъщност, май беше дете… Подозрителността му се
стопи, гласът му омекна.

- Какво правиш сама толкова късно? – бащински започна той –
Къде са майка ти и татко ти?

- Чакам връзката от София… - бързо отговори тя, не искайки
нито да потвърди, нито да разсее заблудата на униформения и
продължи - Разбрах, че има промяна в разписанието…



- Така е, има промяна… още два часа трябва да чакате… защо
не се прибереш в чакалнята при родителите си?

- Гледам звездите.
- Звездите ли?!
Милиционерът бавно вдигна глава към небето. То хвърли в

лицето му изобилието си от светлинно великолепие.
- Какво има да им гледаш на звездите? Те всяка нощ са там…

едни и същи…
- Не са едни и същи… Всъщност, и те са като река… водата

никога не е една и съща… поток от светлина… това са.
- Е-е-е-й, Пешо! Откога не сме се случвали една смяна, бе,

човек… кога ти отпуска, кога аз… Прибра ли жената и децата от
морето?

- Стига бе, Гошо, по служба съм… Като съм с пагон, знаеш,
няма Пешо – явно смутен, милиционерът чупеше пръсти.

- Добре бе, старши, няма… След смяната ще пийнем ли по
едно? А? Кое е туй момиче? Да не е твойта, голямата… че аз
откога не съм ги виждал. Закъде я изпращаш? Растат те, бързо…
Разбра ли, разписанието променили… Ще има да чакате. –
човекът, също униформен, но с фуражка на железничар,
прочисти гърлото си и въздъхна, вдигайки поглед към небето –
Брей, каква нощ… с какви звезди… аха и ще ти паднат в
пазвата…

Перонът кротко слушаше, отворил всички пори на бетонните
си плочки. И се опитваше да разбере загадката на хората и на
звездите.

Чакалнята пое човешкия товар на влака, който вече тракаше
по пътя си нататък. После опустя. Лампите й се опитваха да
светят; да надсветят надвисналите гроздове звезди. Едно момиче
чакаше в самия край на края й. Почти не беше вътре. Седнала
на сака си, гледаше звездите. Седнал на петите си, до нея стоеше
стар железничар.

- И значи, казваш, не ги виждаме, каквито са сега… Поток от
светлина… Това ли, казваш, са звездите… И как ще ги гледам
всяка нощ, сега, когато вече знам, че тях ги няма?! – задръстен от
сълзи бе дрезгавият глас.



И нямаше лъчи в очите на момичето, което бе убило чуждите
звезди.

Чакалнята поемаше чуждите слова и се опитваше да проумее
как убиват.

…
Отново в своя дом, в своята стая, върху своя килим, Ели

седеше с кръстосани крака и гледаше звездите през прозореца.
Натежали от светлина, те капеха върху света, поел товара им.
Сънуваше с отворени очи. Стените падаха. Бели, затрупваха я в
бяло. Бял бе светът… катереше се бавно по бялата му
перпендикулярна гладкост… Стените падаха…

… Не беше тя – Ана пълзеше по бяла скала. Като муха
пълзеше – забиваше ръце-смукала във всяка пукнатина, във
всяка издутина. Върхът все по-близо идваше… Все по-отвесен,
все по-жесток. Свирепи вихри го обвиваха и облаци като памук
скриваха света от него. И само Слънце властваше отгоре…

… Не беше Слънцето, а чуждо Слънце. Бяло Слънце.
Изгаряше очите със синя светлина… изгаряше душите…

Не. Ели изгоря. Пропадаше. Бели, стените пропадаха след
нея.

Сънуваше с отворени очи.
… Под струи от бяла светлина Ана стъпи на върха. Бавно

извърна остриганата си глава. Лицето й бе бяло. Остана цяло
само миг.

После маската падна.
И в бялото под челото зейна черна дупка. Изяла бе

лявото око. Остана цяло дясното за миг. Беззвучна експлозия
като стъкло начупи ириса му…

После парчетата паднаха.
Бяло и сляпо бе лицето на Ана.
Бели и слепи стените падаха.

Ели сънуваше с отворени очи и виждаше света в бяло.
Събуди се – седнала с кръстосани крака на пода, гледаше

звездите.
…



Самолетът пореше облаците – както делфинът пори вълните.
И изяждаше разстоянието.

Душа без тяло, или тяло без душа - захвърлена върху най-
предната седалка Ели пътуваше – не за там, където искаше.

Самолетът изяждаше разстоянието; минутите спяха.
Как искаше да спи, да спи и никога да не се буди…
Пистата пое грапавите колела. Прие енергията им, която

убиваха чрез триене. Дъжд заваля, изми следите им…
Никой не я чакаше. И не очакваше...
Дъждът валеше. Давеше откършените есенни листа.
Ели бавно вървеше – не искаше да стигне там, където

отиваше. Не искаше – да види дваж мъртвия балкон на оня дом,
в който бе отрасла.

Дъждът проникна през дрехите до кожата, а после – през нея
до всички клетки на тялото. Разми кръвта, изпразни мозъка,
вкочани ръцете и краката…

Вратата зейна пред нея… Празна. Погълна я, прие я, приюти
я. И вече нищо нямаше значение.

И дядо й бе мъртъв – Ана бе ослепяла и с двете си очи.
И всичко беше свършило. Или започваше?
Ели стоеше пред пропастта на празния гроб. Затрупан с цветя,

дядо й мълчеше. Това ли бе последният скок? Или всичко сега
предстоеше…

…
 

ПОСЛЕДНИЯТ СКОК
Само този, който е виждал светлина, може да даде определение на

Мракът… Или този, който е между Галактиките.
Само този, който е докосвал живи мъртъвци, може да даде

определение на Ужасът… Или този, който сам е бил мъртвец.
Когато се събудиш и изсипеш погледа си в черното, и съскането на

компютрите навлезе в теб; и илюминаторите бълват Нищото;
когато се изправиш и видиш пред себе си стена; когато изкрещиш и
чуеш ехото… и коленичиш, но няма пред кого; когато видиш
светлина и не знаеш откъде е; и в мозъка ти идва някой и не знаеш кой



е… - тогава викаш и не чуваш ехото, и съсъкът на живите машини
спира. Тогава ти докосваш мъртъвците-хора… и падаш…

…
Ели сложи трите точки. Самолетът я отнасяше – отново там,

където не иска.
Филип бе мъртъв и всичко започваше…
Новата учебна година започна. И всичко бе същото.
Или не?
На мястото на Петя, в групата им дойде Анита. Вместо писма,

получаваше от дядо си спомени… Болеше…
Спеше с отворени очи и сънуваше в бяло. Знаеше, че не може

да лети. Но можеше да пълзи по отвесни стени – в бяло. Ходеше
в бял вакуум и нямаше кой да я задържи.

 
ПОСЛЕДНИЯТ СКОК – продължение

Сега, когато съм свободна да избирам заниманията си, реших да
пиша. Всъщност, тази свобода е бездействие – всеки запълва с нещо
своя страх. Но тази свобода е и очакване на неизвестното. Тя е и
надпревара с времето.

Предстои ни най-големият скок… Последният скок…
 
Звънецът жужеше с метален глас. Като приливна вълна

студентите нахлуха в кафенето. Изпълниха празното
пространство между масите, край масите и върху тях. Купуваха
закуски, цигари, сокове, кафета… Шумни се бутаха, избутваха,
караха се и се смееха, а после – когато звънецът изжужа с
метален глас, останали без глас, тихо се изнизаха към залите за
лекции и упражнения и към различните лаборатории.

Седнала в ъгъла на масата до ъгъла, Ели устоя на напора на
прилива и отлива. Придърпа по-близо до себе си тетрадката за
лекции по органична химия, отворена на последната страница,
бавно отпи глътка кафе и продължи да сънува с отворени очи.
Пишеше.

„Изгревът… Очите ми плуваха в синьо… Недостижима синева.
Изгревът – лилавата заря и червеното петно на Слънцето. Старата



Земя – с кристалните си върхове от лед; Старата Земя с гори, с
листа и светлина… Беден език. Осакатено съзнание, което долавя,
докосва се но е неспособно на направлява, което се опитва да прозре, но
е неспособно да промени… Бавно се променя всичко в нас… И този
изгрев остава един и същ в паметта на компютрите и в паметта
ми…

…
Аз гледах този изгрев и в онзи ден, когато щяхме де докоснем 

Земята, или тя да ни докосне – с излъчването си. Всички уреди бяха 
насочени към нея… И чакахме… “Тахис” летеше със сто хиляди км/
сек към Слънцето. Не бързахме. Това беше краят на нашия път.  
Нашето Слънце беше същото – съвсем обикновена звезда, в края на 
Галактиката си.

 Сега е трудно да кажа каква точно бях тогава, какви бяхме самите 
ние. Твърде много събития минаха – започнахме да мерим времето с 
промените. Сами не разбрахме кога въпросите закънтяха в празното 
пространство на черепите ни…  откъде дойдоха съмненията… 
Промъкваше се вълнението в нашите програмирани мозъци… 
Първият ден…

…
Пиша и съзнавам че това, което върша е противодействие на

страха. Някъде в нас нещо се пука… Висим в пространството и
чакаме. Разрушената ни психика има нужда от опора. Висим в
пространството и адсорбираме енергията на звездите… Изродени
останки на изчезнала раса…

Чакаме. И запълваме страха си с думи…“
 
Звънецът жужеше с метален глас. Седнала в ъгъла на

кафенето Ели пишеше и запълваше празното в себе си с думи.
Образите се раждаха  - на брега на съзнанието й и бялото, което
изпълваше съня й… Спеше с отворени очи и сънуваше…
Последният скок? Или онова, което следваше след него.

- Ели… Ели!? Къде си?? – гласът на Ани бавно си проправяше
път през пространството, заето от невроните на мозъка й – Ели,
трябва да влезеш този час! Ставай! Разбрах, че ще има



комсомолска проверка… Хайде, Ели, ставай… казват, че при три
отсъствия ще изключват…

- Само плашат. Толкова лесно могат да станат три… Не
вярвам да изключват… Ако е така… аз съм вече вън… – намеси
се Ренета, провлачено и компетентно, но после продължи –
Хайде, Ели, да вървим.

Ели прибра тетрадката си и тръгна. Сънуваше с отворени очи.
Подредиха се на опашката – безкрайна редица второкурсници.
Един по един влизаха в лекционната зала. От двете страни на
портала стояха двама третокурсници и взимаха от ръцете на
всеки листче с написано име и факултетен номер. Звънецът
удари. По опустелия коридор вървеше професорът. Спъна се в
тълпата и спря. Скандалът избухна миг преди това.

- Хей, ти! На много хитър ли се правиш, или мен искаш да
правиш на глупак?! – гласът звучеше заядливо и обидено; после
стана отмъстителен – Кое листче да скъсам, а? На Атанас, или на
Анастас? Или може би на Сергей?

- Което искаш късай… - гласът на Анастас прозвуча обречено,
макар да искаше да бъде уверен – Хайде, късай!

- Не бързай толкова, не бързай… да-а-а, твоето ще скъсам… А
после ти не се сърди на мен; сърди се на приятелчетата, които са
те натопили… - гласът, издевателстващ, продължи – Да видим
сега, кой ще има отсъствие и кой ще има черна точка…

- Хайде, по-бързо там, отпред… часът свърши – обади се
някой от дъното на тълпата.

Професорът се потеше от срам. И чакаше – проверката да
свърши.

…
Далеч от света, Ели пишеше.       
Светът се рушеше. Отломките му падаха с глух трясък.

Рушаха – това, което още не се бе разрушило в човешките души.
 

ПОСЛЕДНИЯТ СКОК, продължение
Някога нашият малък свят беше прекалено добре подреден –

обмислен, разумен, програмиран – още на Земята, преди повече от



четири милиарда години…
 
Далеч от света, Ели сънуваше с отворени очи и пишеше – това,

което би могло да бъде бъдеще на този свят… Добро ли беше
бъдещето му – не знаеше…

 
„Тахис” бил първият кораб, построен на Земята, способен да се

движи със скорост, близка до скоростта на светлината. По онова
време в Слънчевата система имало три обитаеми планети -
полюсите на Марс били засадени със зелени растения; Венера била
„проветрена”…  Луната отдавна била превърната в обсерватория и 
космическа площадка; Меркурий бил мина за редки метали… Тогава 
започвали и проучванията за използване на астероидите и за
„приближаване” до газовите гиганти.

По времето, когато „Тахис“ бил построен, човечеството още не
познавало собствената си звездна система.

Каква е била еволюцията на нашата цивилизация след излитането
ни към Далечния Космос – не знаем. Твърде скоро сме изгубили
Слънцето от погледа си… несъвършени уреди…

Астронавтите са знаели само целта на полета – откриване на
Разум във Вселената и завръщане на Земята.

…
Пиша и мисля – това ли е бил краят на програмата? Завръщане…

Но при кого?
Пиша и мисля – каква е била тяхната цел… те са знаели какво

означават четири милиарда години…
Пиша и мисля… Защо беше необходима хибернация на екипажа,

когато “Тахис” се забавяше и скоростта не можеше да ни запази от
остаряване? защо проспахме и междугалактичните пространства?
Защо компютрите и генетиците подбираха само онези генни
комбинации, които бяха най-устойчиви на космическите мутации…

Защо са искали да ни запазят такива, каквито са били те, по
времето, когато сме заминали…

Пиша и мисля – какво са искали те? Да научат има ли Разум във
Вселената… Или да запазят себе си?



… Синева… и огнено кълбо. Морето и небето са слети в едно. 
Лъчите на Слънцето пробиват лепкавия въздух и прозрачните вълни. 
Екранът става зелен – водата оплътнява. Лъчите попиват в 
неподвижния ад на земната бездна. Става тъмно като в Космоса. От 
океанското дъно Слънцето изглежда по-далечно, отколкото от 
центъра на Галактиката… Бодната пустош навлиза през  
илюминаторите…

Пиша и мисля… Повече от четири милиарда години носим със себе
си земните изгреви и земните залези, земните пустини и скали,
земните гори и океани… Повече от четири милиарда години…
Взирахме се в тях и се възпитавахме да бъдем земни граждани…

Пиша и мисля – повече от четири милиарда години изучавахме
земна история… Цялата памет на човечеството е запечатана в
паметта на компютрите ни…

Пиша и мисля. Защо?“
 
Светът се рушеше, рушен от децата, които беше създал. Изяли

Природата, която ги бе люляла в пазвата си през ранното им
детство, човечетата вече изяждаха себе си. И още по-гладни
ставаха… за власт и за кръв и за “още”. Натежал от омраза,
светът се рушеше…

Ели сънуваше с отворени очи и пишеше. Това ли бе
бъдещето? Това ли бе Изходът?!

Влязла в съзнанието на героинята си, Ели гледаше с нейните
очи и мислеше с нейните понятия…

„Пиша и мисля…
Някога… нашите мозъци бяха прекалено добре подредени – без

опасност от изненади, ние вършехме точно това, за което бяхме
създадени…

И все пак – въпреки всички програми, въпреки вложеният в нас
стремеж към постигане на целта като единствен смисъл на
съществуването ни, не открихме разум във Вселената.

… Пребродихме нашата Галактика, отидохме и в други светове…
не бързахме, анализирахме перфектно постъпващите данни…
обходихме видимата Вселена. И “по-нататък” нямаше… но Разум не
открихме. И нас не ни откриха…



… Връщахме се – у дома. С повече въпроси и с по-малко отговори…
…
Пътувахме към Земята и чакахме срещата си с нея… Уредите ни

мълчаха… “съвършените” уреди, с които открихме, че няма Разум
във Вселената…

Наближавахме Земята. Слънцето все по-силно светеше… почти
така, както е светело преди четири милиарда години. Летяхме към
центъра на системата – следи от разумна дейност нямаше.
Астероидите бяха по местата си – недокоснати. Марс беше мъртъв –
прашна пустиня. Страхувахме се да погледнем Земята – фанфари
нямаше да има.

Синята планета изплува на хоризонта – все още синя. Луната беше
осеяна с кратери. Информацията от Земята беше категорична –
там разум нямаше… И следи от разум – нямаше.

Не я отминахме, както бяхме отминали толкова други планети,
устремени към нашата цел… Тя беше нашият дом… затова
изпратихме космически капсули с хора…

… Слънцето се издигаше над хоризонта. Лъчите му заливаха в
светлина върховете на планините, после доловете, после вълните.
Очите ги следваха – вместо камери. Това беше първият земен изгрев,
който видяхме. Тогава разбрахме тяхната цел. Те бяха успели – да
консервират света си такъв, какъвто бе бил – за четири милиарда
години. И нас да запазят – отломка от него… и да ни върнат… за
ново начало…

…
Отлетяхме..
За първи път мълчанието на Космоса ни се стори страшно.

Законите на гравитацията ни отхвърлиха далеч от пределите на
нашата звездна система. Летяхме към периферията на Галактиката
– без цел.

Промяната настъпваше незабелязана.
Започнахме да мислим.
Започнахме да се бунтуваме.
Започнахме да обвиняваме нашата мъртва цивилизация, която бе

успяла да ни запази от Времето… и от себе си…
Не можехме да платим цената.



Обвинявахме – за самотата, на която бяхме осъдени.
Обвинявахме – за програмираността, която ни бе наложена.
Обвинявахме я – за ненужността на полета – нашата

цивилизация, обрекла ни на една цел за една вечност.
Без право на еволюция.
Без право на промени.
Без право на свобода.
Без право на НЕ.
… Пътувахме към края на Вселената… освободени от всички стари

цели… Времето изчезваше; програмите не действаха; организацията
рухна…

Тогава осъзнахме себе си… Когато „назад” и „напред” нямаше, а
имаше само „сега”. Когато нямаше „Слънце”, „Земя”, „Млечен път”
и имаше само „тук”… Безкрайно пространство, в което няма
посоки…

Разбягваща се Вселена… Достатъчно ли е веществото ти, за да те
събере отново в онази точка, от която започва историята ни…
Разбягваща се Вселена… Ще стигнат ли атомите ти, за да затворят
твоя цикъл… Разбягваща се Вселена? Или пулсиращо сърце?

Това бе въпросът. Намирането на отговора му стана нашата цел…
Тогава намерихме себе си.

…
Целият хоризонт е залят в светлина. Планетата изгрява,

отразила звездата си. Огромният й диск ни заслепява. Наситеното
черно на небето избледнява. Само назъбените ръбове на кратерите
изсичат отломки мрак.

Камерите снимат – черно небе и бледи съзвездия, хилаво Слънце,
изгубило лъчите си върху тази захвърлена планета… последното
убежище… Взираме се за последен път в познатата Вселена – с очите
и с телескопите си. Камерите снимат и компютрите запаметяват
това, което ние ще изгубим.

…
Сега ни предстои най-големият скок. Последният скок… Оня,

който ще ни отдели от Вселената.
Ще ни пусне ли тя, тази последна родина сега, когато станахме по-

бързи от нея? Ще ни пусне ли да достигнем преди нея границата с



Нищото?
… Или, летейки по-бързо от светлината, ще върнем времето

назад…
…
Ели сложи трите точки. Не знаеше какво ще има след тях…

Дървото ронеше от сухите си клони листа, които търсеха
забрава. Тя ги приютяваше в скута си. Не бързаше да си отиде.
Не искаше – отново да се върне в света, който, рушейки се,
изяждаше душата й…

- Къде се губиш, Ели… нали ми обеща да изчислиш проекта
ми… - Анита запъхтяна седна на пейката до нея. – Ето, нося ти и
калкулатор… Не се стряскай, има време… Защо не каза, че
имаш да преписваш лекции? Щях да ти ги снимам…

Ели взе калкулатора и параметрите от проекта на Ани.
Животът потече такъв, какъвто бе бил – далеч от звезди и

звездни загадки.
 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТА ГЛАВА

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си
Ранен следобед е. Чакам татко… Слънцето влиза в прозореца… 

Мисля за татко… Вятърът грабна завесата  и я измъкна навън… 
Искам татко… Топло е – не като зима… Болна съм – за близък човек.

… Движещите се форми на музиката се превръщат в чукове,
които забиват пирони-тонове в главата ми. Следобед е. Чакам
татко… Затънала съм – до самото дъно на тресавището на мозъка
си… „Апасионатата” се разлива върху мен… като блестяща
повърхност на езеро от прозрачен метал… аз съм на дъното и имам
нужда от близък човек… Покой. Металните вълни се плискат без
гребени… Дъжд ли заваля? Или някой изсипва разтопени капки върху
гладка езерна повърхност… Капки светлина. Порой от светлина –
излива се в езеро от звуци… порой – кристални звуци. Не съм на
дъното…

Звукът на входния звънец разсече като с нож мелодията.
Разпиляха се виденията на глухия музикант; закапаха метални
капки върху грапавия под, попиха в килима, умряха, вплели се в
шарките му. Ели ги прегази. Грабна бравата на вратата,
изтръгна я… И спря. Димитър стоеше на прага. Гладко
избръснат, гладко колосан, той се усмихваше, официален. Ели
направи крачка назад, вратата щракна зад гърба му. Прегърна
го. Костюмът му, блестящ от елегантност, я отблъсна.
Протритите й джинси и избелялата фланелка се смутиха и още
повече се впиха в тялото й.

- Здравей, Димка, каква изненада… толкова бях щастлива,
когато разбрах, че си тук… - тя не довърши, гласът й умря.

- Само за няколко часа дойдох… по повод международната
олимпиада… - и той не довърши, гласът му умря.

Слънцето светеше в стаята, вятърът беше откраднал завесата
от прозореца и си играеше с нея… беше топло – не като зима…



Димитър захвърли сакото си върху фотьойла. Избелялата
фланелка на Ели засия с някогашния си цвят.

- Сядай, тати, сега ще донеса кафето, отдавна те чака… и ще
говорим… ще разказваш… толкова неща имам да ти казвам… -
гласът й звънеше като прозрачен метал.

Димитър седна, наметнал отново сакото си. Вратовръзката му
го душеше.

- Нямам много време, Ели… ще тръгвам след час… Случайно
срещнах Александър, ще пътувам с него… няма смисъл да
чакам нощния влак…

Тя се обърна, за да не види лицето й. Той видя раменете й и
разбра, че е имало смисъл да чака нощния влак…

Слънцето бавно пълзеше по небосклона. Бавно допиваха
кафето си. И говореха – за безлични неща. Твърде малко бе
времето, за да говорят за другите – за онези, които боляха в
душите, които виеха, които блъскаха по стените им и излизаха
вън, за да тревожат главите, които ги заключваха зад челата си.
Минутите кротко се изнизваха. Часовникът в хола на хазаите
запя.

- Ако искаш, ще остана до довечера – тихо каза Димитър с
глас, натежал от несподелени събития.

- Не, татко, върви… поздрави Александър от мен… и целуни
мама – тя го прегърна и смачка сакото му.

Входната врата тракна зад гърба му и отново я отдели от
света… запрати я – в нейния… все по-затворен, все по-далечен…
Вратата на стаята тракна зад гърба й. Стените се срутиха върху
нея. Ели се скри от отломките им под масата и зарида. Не си
позволи повече от няколко хлипа. Изгризвайки кокалчетата на
пръстите си изпълзя. И се хвана за бележника, който бе
захвърлила, чувайки звънеца на входната врата. Грабна
химикала с лявата ръка и се опита да изскубне душата си, да я
изхвърли на листа, да я затрупа, да я изтрие…

Звънецът звънеше – като с нож режеше пространството край
себе си.

„Слънцето грее навън; топло е… Животът е прекрасен…



Би бил … ако бих могла да свикна да приемам самотата като
жребий, а не като временно състояние… тогава, бих могла да осъзная,
че самотата е свобода… Но как тежи, тежи, тежи… Свободата?!”

Звънецът звънеше – като с нож режеше пространството край
нея.

- Хайде, Ели, скачай! Обличай се! Баща ти те чака…
Приятелят му го върнал за теб…

…
Боровете, с натежали клони от бяло, танцуваха като в

приказка. Автомобилът летеше по белия път – като шейна по
пързалка. Небето, като изумрудено блестеше върху гората,
приело праха на залеза.

Седнала с кръстосани крака върху задната седалка, провряла
глава между раменете на Димитър и Александър, Ели слушаше
разговора им и гледаше право в света. Ометена бе главата й – от
всички стени и отломки. Свободна бе – за първи път. Като
куршум в бяла плът – потъваха в тялото на планината.
Потънаха. Снежна пряспа ги затрупа. Не, бяха стигнали края на
пътя.

Облечен в скиорски екип, Александър грабна ските си и 
хукна към влека. Ели и Димитър предпазливо нагазиха в снега. 
Хрупкавите водни късчета нахлуваха в обувките им, хрупкавият 
хладен въздух щипеше гърдите им. Изумрудено, небето 
блестеше над тях. Слънцето бавно пълзеше по небосклона… 
Пистата беше под тях. Шарени точици се търкаляха по бяла 
покривка – надолу, надолу… Малко встрани, други шарени 
точици, подредени като маниста на гердан, пълзяха нагоре, 
нагоре…  Някъде там бе Александър – тръгнал да догонва 
слънцето, да настигне залеза, да задържи деня. Ненаситен за 
движение, за промяна, за ново, за друго... за свобода - яхнал 
вятъра, отпуснал юздите на ските, той се опитваше да забрави 
света. Светът на ограниченията и забраните, на наложеното 
мнение, на стъпканите идеи. Светът –настъпващ и прегазващ 
всичко различно… Сивият свят – в който нямаше нищо лично… 
Шарени точици по белия сняг… яхнали вятъра, хората бягаха 
от своя ад… ако можеха.



Ели и Димитър, хванати ръка за ръка, балансираха с
лъскавите подметки на градските си обувки по горската пътека
и се смееха, забравили света на Утре и на Вчера. Беше само
Днес… едва началото на най-дългия им ден. Слънцето пълзеше
бавно по небосклона, небето зеленееше от здрач, но хората,
забързани, задържаха все още светлината…

… Пътуваха. Фаровете светеха. Превръщаха лицата на
крайпътните преспи в Галактики с безброй светове…

Мълчаха. Извайваха мрака със слепи ръце. С очи докосваха
скритите форми на думите, които не казваха.

Снегът, навалял по колата нейде в планината се свлече,
стопен. През прозореца влезе топлата есенна нощ на равнината.
Разтвориха се в светлините на града.

… Звънецът звънеше, режеше като с трион на околното
пространство тишината… Диляна четеше лекцията, която им бе
преподадена днес. Неясните идеи се оформиха върху листа, а
после бавно се приютиха в главата й. Седнала на стола пред
бюрото, тя се опитваше да реши задачата, която не бяха успели
да решат в часа за упражнения. И не успяваше. Нощта
навлизаше в главата й и гонеше от нея всички мисли, способни
да родят решение. Звънецът стържеше като с трион околното
пространство. Диляна се съсредоточи в лекцията, преподадена
днес – все някой щеше да отвори вратата – това не я засягаше
вече. Вече нямаше кой да звъни за нея. Затвори очи – все едно,
чуваше… Думите излизаха от нищото в стаята, ставаха плътни,
чупливи и чупеха… Счупиха я – отново… Все едно, че беше
вчера… Вчера, когато, когато… Затвори очи – все едно,
виждаше… Виждаше празната пейка, която остана след тях,
когато станаха. Виждаше чуждото лице, съвсем до главата си…
Виждаше другите очи, съвсем непознати станали… Болеше…
Звънецът звънеше, срязал света на две, още по-дребно го
ломеше…

Вратата зейна – дупка в стената. И вече нямаше стени.
Пространството на стаята й бе препълнено и нищо нямаше
значение.



- Не ни очакваше, нали?! Когато тази сутрин се събудих…
дори не можех да си представя, че всичко това може да се случи
в един ден… а още колко ни очаква… - Ели, кой знае как
попаднала тук, говореше и светеше, както никога досега – цяла
сутрин лекции, после…

- Добър вечер… - гласът на Димитър, съвсем неговият глас,
звучеше някъде тук, в коридора, и търсеше път към нейната
стая – Диляна… Приемаш ли неканени гости?

- Я кажи този кашон къде да го сложа… бързо, че тежи… -
гласът на вуйчо й излизаше неравен от гърдите му…
единственият глас, който можеше да звучи естествено навсякъде
– дано нещо не се е развалило, че майка ти ще ме убие…

Всички говореха едновременно. Едновременно се смееха,
едновременно мълчаха, едновременно се прегръщаха. Без да
разбере кога, Диляна бе заплакала. Бършеше очите си със
зеления ръкав на блузата си, зелените й сенки се размазваха…
Кога си тръгнаха – пак не разбра. Зеленият й поглед бе
захвърлен някъде в мрака, останал след тях.

Седнала с подвити нозе върху стола, Диляна изпълваше
листите на тетрадката си с решени задачи. И вече нямаше
значение това, което един познат, отново станал непознат, й
беше казал на сбогуване…

… Пътуваха. Фаровете изяждаха мрака и километрите пред
тях. Загряла, колата се изкачваше, пъхтейки, за втори път този
ден в планината… Преяла, повръщаше пространството, което
ги делеше от дома и го захвърляше назад. Бял, опънат като
стрела, пътят лежеше пред тях… Свита на задната седалка,
опустошена, Ели сънуваше пак… Образите от съня й – цветни,
живи, триизмерни – се изплъзваха от контрола на ума й.
Разпиляха се, буйни, всеки грабна съдбата си и избяга, яхнал
своята вълна… Всичко се превърна в цветен вихър, сред който
съзнанието й се вплете… и някъде към края му, в самия ръб на
тъканта, тя видя… не, усети… не… не разбра… как… кой ли я
прегърна …

Събуди се в ръцете на Димитър. Разбра, че са пристигнали.
Денят отиваше към края си. На сбогуване прегърна Александър.



Целуна го – заради всичко, което бе в душата й. Дали му каза
всичко? Не разбра…

…
Денят свърши, когато Ана заспа. Ели изхвърли в нея целия си

товар от дребни случки, от безвремие, от сиви дни, от нищо,
което да се случи… от дребни обиди, от безразличие, от сиви
срещи, от нещо, което не се е случило… от дребни усмивки, от
съчувствие, от сиви лъчи в чужди зеници и всичко, което би
могло да се случи… Олекнала, тя затвори зад себе си вратата на
стаята, която отново щеше да бъде нейна – за една нощ. Отново
твърдият стол прие очертанията на тялото й. Отново гладкият
плот на бюрото й пое тежестта на ръцете й. Отново нейният
дневник приюти мислите й сред страниците си.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, нова страница

Отмина най-дългият ден в живота ми… най-странният,
найпълният… ден-Вселена; ден-живот.

Започна в тъмния здрач със сън за събуждане; миг по-късно – със сън
за Страх от Деня. Страхът и Денят нахлуха с истинското
събуждане. Утрото избеля върху черното дъно на чашата. Горещата
течност подгони заспалата кръв по жилите; прогони ме от
дома; изхвърли ме вън, да догонвам света…

И хукнах – спирки, автобуси, лекции; глътка въздух в кафенето,
упражнения… сивият ритъм ме уби.

И мъртва се прибрах в дома си…- “Главата ми тежи като гюлле; с
олово мозъкът ми е заместен” – написах в “бележникът за мен”. Не
продължих… музиката ме понесе – надолу, надолу, под дъното от
прозрачен метал…

Тогава татко се обади – и всички безплодни усещания секнаха.
Целият поток на душата ми се изля в едно направление – исках

татко. Исках – като вампир да изсмуча не кръвта, а духа му. Исках –
да изхвърля всичко ненужно от себе си; да го захвърля връз него…
Исках – олекнала и силна – да полетя…

Не полетях – залепнах за лъскавата гладкост на костюма му.
Умрях. И мислех, че нищо повече не може да се случи. Случи се. Татко



си тръгна преди да усетя, че е дошъл. Сгромолясах се. Сврях се под
купчините, които ме затрупаха. Видях, че всъщност съм се свила под
собствената си изтляла плът.

Възкръснах. Най-дългият ден в живота ми започна – развихри се
сред снежни вихри, сред бели преспи и сред студ… а после продължи да
се процежда между стъклата на автомобил, захапал коловозите,
издълбани в мрака от собствените му прожектори.

Видях Диляна, видях и мама… Ваканция… Един ден свобода…
Днес искам да пиша за свободата. За свободата да бъдеш навсякъде…

За свободата да бъдеш.
Днес искам да пиша за много неща, но не мога – изхвърлих душата

си, удавих с нея мама… За мен нищо не остана… Освен свобода.
Свободна съм. И не мога да пиша.

Днес ще напиша това, което Вчера мислех за свободата…
„Самотата е свобода, защото самотата е откъснатост, а

истинската свобода може да се постигне само при пълното откъсване
на индивида от обществото. (Имам предвид свободата на
личността, а не свободата на масите; проблемът със свободата на
масите е толкова сложен, че е невъзможно да бъде решен радикално…
И тъй като не може да бъде решен – казваме, че сме го решили - да се
заблудят масите не е трудно…)

От друга страна свободата е самота, защото свободата е
отчужденост… А нали това е другото име на самотата?”

С това, струва ми се, доказах еквивалентността на двете
понятия… Но какво ли постигнах? Може би само това – разбрах, че
душа не ми трябва, за да разсъждавам логично…

Отиде си – най-дългият ден в живота ми. И ме направи щастлива
– щастлива сред тези, които обичам.

Свободна съм.
Дали и щастието не е свобода?!
…
Улиците опъстряха; витрините на магазините лъснаха с

измити стъкла и лъскави стоки – извадени за празниците.
Хората тъпчеха сивите улици; сивите тротоарни плочки бълваха
кал… и беше хубаво. Засмени деца сочеха с пръст шарени
играчки и искаха. Стадо млади жени се блъскаха за ограничен



брой чифтове италиански ботуши… щастливките си тръгваха с
грейнали лица; другите, посърнали, се оглеждаха за друга тълпа
– знак, че нещо се случва. Глутница млади мъже се сбиха за
кипърско бельо… по-силните си тръгнаха щастливи; другите…
е, все нещо щяха да намерят… все нещо щеше да се случи…
Шарени улици… Празници. Шарен живот.

Забравило, че е време да свети повече за другата половина от
света, Слънцето хвърляше щедро лъчите си и топлеше – като
през подранила пролет, или закъсняла есен. Отворила широко
прозореца на стаята си, застанала срещу него, Ели гледаше
късчето планина, скрито зад тежките рамене на съседните
сгради и бавно дишаше, пълнейки гърдите си до пукване с
миризливия въздух, нахлуващ отвън. Опиянена от хладната му
свежест, тя се отпусна върху креслото си. Кръвта пулсираше в
учите й. Очите й все още бяха пълни с планината… Гладна за
ново, нетърпелива да го улови, тя грабна бележника за себе си,
написа няколко неравни реда в него, захвърли го, облече се и
излетя навън… Шарени улици… Празници. Шарен живот.

лист върху масата
… Днес ме събуди телефонен звън. Чичо ми ме покани на Бъдни

вечер. Минута по-късно баща ми ме покани на Нова година.
Щастлива съм – празниците започват. Ваканция!!!

Излизам на лов за подаръци…
Шарени улици… Празници. Шарен живот.
Ели, Анита и Ренета пърхаха от витрина на витрина – като 

пчели на цветя.  Искаха – за Новата година – да бъдат нови, с 
ново; да бъдат други – с друго… Да са красиви – не само с 
младост. Натоварени с големи пакети – прелитаха от пъстро на 
пъстро – все още не видели, все още не избрали най-хубавото, 
най-желаното, най-нужното… Когато свършиха всички пари, 
уморени, се разделиха – всяка със своя товар от радост…

лист върху бюрото
Вечер е. Уморена от дълго светене, лампата ми изгоря. Разглеждам

подаръците на лунна светлина. ( Пак романтика – всъщност,



разглеждам ги на светлината на лампата от антрето… някой идва
насам)

- Добър вечер, Ели, не чух кога се върна… Купи ли нещо? –
доброжелателно-съпричастен, гласът на Люба влезе в стаята на
Ели, в главата й, в бележника й…

- Здравей, Ели – ми казва някой…
Щастлива съм; не съм сама…
Искам да пиша, но вече не мога. Ще го направя по-късно…
- Здравей, лельо Люба…
- Защо си на тъмно? Ей сега ще викна чичо ти Пешо да види

какво е станало… Пешо! – мощно се изви гласът й – Ела!
- Просто крушката е изгоряла… - докато Ели довърши

изречението си, Пешо довърши работата си и стаята се обля в
светлина…

- Боже, колко са хубави! Къде ги намери? – не сдържа
възклицанието си Люба и докосна пухкавата тъкан на
пуловерите, които Ели бе сложила върху леглото си – Разкошни
са… точно такива искам да купя за внуците… А на теб защо са
ти два?

- За мама и татко са… Дали ще им харесат? Виж и тази 
шапчица за братовчедка ми… дано не й е малка… за другите 
съм купила по-дребни неща…  

Ели вадеше един по един пакетите, отваряше ги, галеше ги –
ръкавици, шалове, чорапи… Лицето й сияеше – все едно, че
докосваше тези, за които бяха предназначени…

- А за теб, Ели? Какво купи за теб?
- На мен ще ми подарят…
…
Снегът наваля за една нощ. За една нощ покри всичко – калта

по тротоарите, кофите за смет… пейките в парка и клоните на
дърветата, които все още пазеха листата си… Хората се
събуждаха след празничната нощ с чисти души и искаха чисто.
Хукваха в белия град – грабнали шейни, кънки, найлони – деца
и бащи отиваха на пързалка, да грабнат своето от празника,
който природата им подаряваше – за Коледа. Или за Новата
година?



Ели вървеше през гората, алеята скърцаше под краката й,
бели кристали пълнеха косата й – като на приказна принцеса.
Щастлива, отиваше си у дома…

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ -  за себе си

„Честита Коледа, Ели!” – написах с новия си химикал на нова
страница в „бележника за мен”.

Сутрин е. Току що-се прибрах у дома след една дълга разходка през
студения град.

Щастлива съм… Не искам, но е факт.
Една жена се хвърли от прозорец на блока, в който празнувах Бъдни

вечер… Не я видях. Не видях и тълпата около нея. Не исках. Не
разбрах коя е … Не исках… Минах през другия вход. По лицата на
съседите не видях нищо.

Вървях… След няколко крачки чистото утро ме направи
романтична… Мечтах… Не исках. Но е факт…

Вървях… по неутъпкана пътека през гората… Игличките на
боровете ръсеха върху косите ми скреж… Мислех за бъдещето…

Каква ще бъда след двайсет години? А след пет?
Провинциален инженер-химик, или…
Или?
Когато празнуваш Бъдни вечер в дома на поет и актриса, не е

чудно, ако от баницата с късметите ти се падне „театърът”,
„книгите”… Паднаха ми се. Взех си също парчето със „сватбата” и с
„бесилката”. Всички много се смяха – казаха ми, че женейки се, ще се
обеся… Сигурно така ще стане… Накрая, съвсем неочаквано, изрових
от едно парче сирене и „шестиците”. Хубав късмет – точно за мен.
Хубава вечер… Щастлива бях… Един истински семеен празник.

Щастлива бях, когато си тръгвах в кристалното утро. Щастлива
бях, когато оставих зад себе си една човешка трагедия…

И когато, вървейки през гората мислех за бъдещето, пак бях
щастлива… И сега съм щастлива, пишейки…

Държа в дланта си клончето от дрян, което символизира
„книгите”.

Каква ще бъда след двайсет години? А след пет…



…
Самолетът изяде пространството между излитането и

кацането на една хапка. Когато сянката на крилата му докосна
пистата за приземяване, той хлъцна и изплю тълпата, заседнала
в корема му. Двигателите му угаснаха. Пътниците утихнаха във
фоайето на летището, чакайки багажа си. После, натоварени с
шарени пакети – армаган от столицата, хукнаха към автобуса,
който щеше да ги откара от летището до града… Последният
ден на годината си отиваше.

Седнала във фотьойла си, разхвърляла около себе си безброй
цветни кълба, Ана плетеше. Времето дърпаше конеца от едната
му страна, тя от другата го тъкмеше. Събрал всички шарки на
света, пуловерът за Ели, с един ръкав, грееше опънат върху
пианото. Димитър спеше на дивана, преборил се с желанието си
да запълни празничния ден с още решени задачи. Часовникът
цъкаше, напомняйки, че времето тече. Звънецът на входната
врата звънеше.

Оплетена в плетката си, Ана не стана. Сънуващ задачите си,
Димитър не чу. Ели дълго звъня. После, изгубила ключа от
дома, който бе бил неин, разбра, че вратата е отключена и влезе
при тези, които винаги щяха да й останат най-близки.
Стресната, Ана се опита да скрие подаръка си. Сепнат, Димитър
се събуди. Измръзнала, Ели се стопли в прегръдките им. И
празникът започна.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

„Следобед е. Годината изтича. Пиша, не защото изпитвам
необходимост от писане; нито защото чувствам тъга, разочарование
или надежда… Пиша, защото съм празна. Счупен съд – всичко изтече
от мен.

У дома съм, сгушена в мебелите, сред които пораснах. Мама говори
за всички пропуснати, неосъществени неща в живота ни. Слушаме
музика – любов и стремеж към себеосъществяване. И скръб по всичко,
което изгубваме… по всичко онова, което ни обмива и отмива и
изтича и попива… Като този новогодишен дъжд.



Новогодишен дъжд – той мие стъклата на прозорците – на коли и
къщи – мие ги от миналогодишния прах… Мие ги – да бъдат чисти
през новата година… Мие – асфалта и керемидите. Мие голите
дървета. Мие лицата на хората – за да бъдат чисти, в дванайсет през
нощта… за да бъдат чисти мислите им, в дванайсет през нощта,
когато ще си пожелават щастие – за новата година… Когато всичко
ще бъде чисто, празнично, бяло.

Но душите остават същите. И ние сме същите.
Лош слушател и лош разказвач – това сме ние, аз и мама, когато аз

слушам, а тя разказва. Лоша съм – колко колебливо подавам ръка на
протегнатите към мен ръце. Страхлива съм – колко колебливо казвам
това, което мисля тогава, когато се нуждаят от него, а не тогава,
когато аз се нуждая… Трудно е – да си добър.

Посиняха прозорците. Дъжд. Всички сме в къщи. Мама и татко
говорят; аз пиша, сгушена между тях. От коя половина на
човечеството сме – от добрата, или от лошата – не зная… не
знаем…

И говорим – за толкова много неща. Прозорецът почерня.
Отиват си минутите. И годината си отива с тях. Остарях,

неоставила нищо след себе си, ненужна и празна, с празна душа. Къде
отидоха мечтите ми? Да преодолея физическите закони, за да
изследвам неизвестното… Да скоча в тунел под пространството, за
да стигна там, където светлината не може… Да пътувам от звезда
до звезда през неструктурираната тъкан на материята, където няма
време… Да се превърна в енергия, за да науча всичко…

Тъмно е. Не виждам вече върха на молива си. Забравили тъмното,
мама и татко говорят до мен. Свита зад своята стена пиша. Пиша,
скрита в самота.

Часовникът цъка. Времето тече и отнася всичко по пътя си.
Годината изтича.
Дъждът спря, но сняг няма.
Няма да бъде чиста Новата година.
 
 



ЧАСТ ВТОРА

ЖИВОТЪТ СЕ ПРОБУЖДА

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА

Малката кухня на Люба бе удавена в миризма на кафе и
прегорели ядки. Синкав дим се кълбеше пред прозореца в
желанието си да избяга. Седнали край масата, прегърнали
топлите си чаши, три възрастни жени на висок глас представяха
житейската си теория пред младо момиче. Дълбоко убедена, че
притежава тайната на щастието, всяка от тях говореше, без да
слуша останалите и без да се интересува дали ще бъде чута и
разбрана. Момичето се усмихваше разбиращо, поклащаше глава
в знак на съгласие и си мислеше колко единодушни са трите
спорещи в представата си за житейски успех и колко далеч са
техните представи от нейните.

- За едно момиче най-важното е да се ожени добре – заключи
Люба, гледайки закачливо-предизвикателно малката си
квартирантка – Намери си някое добро момче, Ели, само с
книги не се живее…

- Права е леля ти Люба, само с книги не се живее, но като го
избираш, гледай и той да обича книгите като теб… Не се ли
разбирате, няма живот… - Мина се усмихваше зад облак от
цигарен дим и гледаше мечтателно някъде далеч в отминалите
дни – Когато мъжът ми се разболя, само любовта ни към
музиката ни свързваше, но и тя стигаше, за да сме щастливи до
края му…

- Ако имате и една професия, още по-добре, ще си помагате и
ще се разбирате… - всмуквайки дълбоко от цигарата си, Зорка



се опитваше да прогони с носната си кърпичка дима от
цигарата на приятелката си…

Люба стана и отвори вратата към балкона. Зимният студ
нахлу в стаята, но никой не го забеляза. Ели допи кафето си и
обърна чашата.

- Коя от вас ще ми гледа? – тя ги погледна закачливо и тръгна
към телефона, който звънеше.

Трите възрастни жени, като три орисници, протегнаха ръце
към чашата на момичето-дете, което отвреме-навреме
разнообразяваше сивите им дни със странните си разсъждения.

- Виж! На дъното й има кръг… пълно щастие…
- Не-е-е… кръгът показва, че ще се сбъдне това, което си е

пожелала…
- Не! Кръгът означава пръстен, венчило…
Миг по-късно Ели профуча през кухнята с яке в едната си

ръка и с чанта в другата.
…
Зимното слънце грееше. Изяло белите облаци край себе си,

изпило белите преспи под тях, то хапеше бялата плът на хората
и големееше. Кога ли Денят ще надвие Нощта?

Уморени от зимата, минувачите пълнеха улиците на града –
бързаха с напъпили мускули, като клоните на дърветата,
надвиснали над тях. Трамваите скърцаха, автобусите бълваха
черни кълба изгорял газ, пътниците се препъваха. Натоварени
искаха да стигнат целта.

Дочо чакаше и броеше минутите.  Знаеше, че по-бързо не би 
могла да дойде, но чакаше и броеше секундите. Тъпчеше алеята 
– от единия край до другия. Блъскаше се в проскубаните храсти, 
които я ограждаха и пак тръгваше – от единия край до другия – 
без да ги забелязва. Не забелязваше слънцето, нито хората, нито 
птиците, нито дърветата. Часовникът цъкаше. Кога ще дойде? 
Ще дойде ли… А после?

Дойде. Видя я в дъното на алеята – с избелели джинси и бяло
яке, с отрязани коси, но тя… не би могъл да не я познае… А тя?
Забързана за срещата с него го отмина. Чак после спря, когато…



- Елена… - гласът му спря, заседна като рибя кост в кривото
му гърло.

- Не съм Елена, не разбра ли? – усмихната, сияеща, с хиляди
слънца в очите си, тя му протегна двете си ръце – шегувам се…

- И аз… Благодаря ти, Ели, че дойде…
- Как няма да дойда, нали ти обещах… Дори учебникът ти

нося, ако все пак си го искаш… - тя не довърши, видяла в очите
му паника..

- Аз не за учебника… Господи, как да започна… - и млъкна,
налапал цялата кост.

Тя се усмихваше. Очите й грееха съвсем до лицето му. Големи
и черни, добри. Но неразбиращи. Твърде чисти очи. Обърнал
глава настрани, за да не гледа в тях, преглътнал всички забити в
гърлото му кости, той продължи.

- Искаш ли да пием някъде по едно кафе… Искам да сме на
закрито… Нищо не мога да ти кажа под това слънце и под това
небе…

- Разбира се, но само ако черпя аз. Днес нямаш повод… - тя
пак глътна остатъка от мисълта си, видяла болка в чуждите очи.

- Май никъде няма да е лесно… Всъщност, защо докато
вървим не ми разкажеш нещо за себе си?

- Нищо не се случва… Лекции, упражнения, уроци по
френски… занимания с изчислителна техника, скука… Скоро
започва сесията, казвам си, че не ми пука, но всъщност ме е
страх… - тя се усмихна, усмивката й отвя следите от страх – А
ти? Кажи какво е да си свободен… Да си приключил с всичко
задължително в живота си. Да знаеш кой си. Да работиш, да си
независим… Да си инженер… Интересна ли е професията ти,
удовлетворява ли те, позволява ли ти да твориш?

Въпросите валяха върху него. Удавяха го, удавиха го.
Влязоха в опушена закусвалня с омазнени покривки върху

олющените маси. Свадлива келнерка им взе поръчката, сърдито
тръшна кафетата пред тях, разля ги. Кафяви капки опръскаха
бялото яке на Ели. Дочо не знаеше какво да прави. И тогава
изля душата си. Без да гледа очите й и без да слуша гласа си.



Ели слушаше. Беше като в книга, като в приказка… Не, като
на филм.

Героят говореше със стегнато гърло. Разказваше хрупкаво-
розовата си представа за бъдещето. Героинята го гледаше с
широко отворени очи и не знаеше какво да прави. Не. Във
филмите не беше така. Във филмите всеки знаеше какво да
прави… Ели мълчеше. Не знаеше колко дълго мълча.

- Ели? Ще ми кажеш ли нещо? Ако ти трябва време, кажи…
Знам, че това не е нещо, което може да се реши за минута, за
две… Аз повече от половин година мисля за теб… и за това,
което ти говорих… Мечтаех за бъдеще с теб… Сега вече се
надявам. Трябваше да ти кажа всичко това, за да не съжалявам.
Не ми казвай нищо сега… освен… - той я гледаше право в очите;
в погледа му нямаше нито следа от надежда за щастие – Освен
ако не мислиш същото – каза го, макар да знаеше, че не е така.

Стана и си тръгна. Ели хвърли един омазан лев на мазната
маса и хукна след него.

- Чакай!
Той спря, закован от гласа й. Изглеждаше като помилван в

мига преди разстрела. Тя го догони. С дълбоко вдишване спря
бясното пулсиране на слепоочията си.

- Ще те изпратя до влака… Знаеш телефонния ми номер,
когато забравиш мечтата си за общо бъдеще с мен, можеш да ми
се обадиш... Ако не… това е последната ни среща. Но преди да
си тръгнеш, искам да знаеш защо…

Той вървеше до нея. Искаше да хване ръката й, да я спре. Да
спре потока от думи, с които го поливаше, с които го убиваше.
Говореше… говореше… говореше… Мислите й се редяха
стройни, подредени, логични и жестоки. В тях нямаше място за
любов. Приютени в нейната капсула от чужди пространство и
време, те вървяха през гъста и мазна тълпа без да оставят следа и
без по тях следа да оставят. Изпрати го.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Отиде си. Останах на перона, в моя свят.



Отиде си. Затвори се мигът, изряза се от правата на времето.
Прибрах изрезката. Скрих я в паметта си.

Коя съм аз? Какво остана в мен?
Куршум, изстрелян от света навън, проби стената на капсулата

от мое време и пространство. Проби и мен. Светът отвън нахлу в
душата ми. Взриви я… Отломките от личността ми летят като
ято сиви врабчета край мен. Ще ги хвана ли? Ще ги опитомя ли,
отново… Ще ги направя ли мои…

Ято врабчета са кацнали на перваза на моя прозорец. Цвърчат и се
блъскат за трохичките хляб, които оставих за тях. Ще ги опитомя
ли… Действителността наднича от черните им зеници, мънички,
като връх на игла. Не мога да я докосна.

Действителността надничаше и от зениците на момчето, което
поиска да му стана жена. Не можах да го докосна.

… Стоят на перона – Той и Тя. Влакът тръгва. Отнася го. Тя
трябва да направи една крачка към любовта…

Остана на перона. Влакът, туптящ като живо сърце, отнася
живота…

Останах на перона. Далеч от света.
Не съжалявам.
…
Сесията започна. Животът, освободен от старите релси, хукна

по нови. И продължи да бъде в релси. И нищо, вън от тях да не
бе способно да пробие бронята на влакът-капсула. Летяща в
капсула по релси без посока, изстреляна кой знае кога и от кого,
Ели препускаше през живота като експрес… и не питаше коя е
крайната гара. Учеше – запълваше часовете и минутите с
информация и не питаше къде е отишла радостта от
познанието. Учеше – като часовник точна не пропускаше
уроците по френски и заниманията с изчислителна техника.
Учеше – дори романите, които четеше. И пишеше – изхвърляше
върху хартия това, което бе останало от нея.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ



Вчера бях на пързалка – с Елиза и братовчедите. Три деца, двама
младежи и четиридесет и петгодишна жена… Гонихме се като луди
между дърветата и снега. Спускахме се, седнали върху найлони,
убивахме инерцията си по мокри преспи, върху черни дънери и в
скрити купчини със ситни камъни. Разбих гръбнака си в една от тях.
При удара видях звезди – блестящи черни точици на фона на небето.
Когато станах, пред мен се спусна нощ – и ситни бели точици
блестяха в нея… Видях звезди… И продължих да се пързалям – на
колене. Щастлива бях. Както по времето, когато с татко ловяхме
вятъра, пускайки хвърчила…

Пиша. Гръбнакът ме боли. Главата ме боли. Не мога повече да уча.
Но трябва… Как бих искала да погледна отвъд сесията… отвъд
всички сесии… и да видя каква съм. И каква ще бъда.

…
Денят си отиде. Бях на френски, после на кино. Прочетох само

няколко въпроса от конспекта. Апатия пълзи отвред към мен и ме
превзема… Нереалност… Само дъждът е истински. И вятърът,
който блъска в стъклата ми… с мокри пръсти стърже по тях…
простърга душата ми…

Дъждът се превърна отново в сняг. Небето фосфоресцира.
…
Току-що излязох от банята – измита от нощни кошмари и чиста

за нови. Стоплена от студа на полусънните часове, когато мозъкът,
ясен, задава въпроси, на които не може да отговори насън. Тогава
ужасът от незнанието сковава крайниците и събира вътрешностите
в кълбо, което не може да се разплете, а може само да избухне…

Току-що се облякох. Сложих си грим – нарисувах си устни и скрих
под черни сенки черните дупки в очите си. Красива съм…

Тръгвам на изпит. Като на разстрел – колко ли пъти станаха вече;
колко ли пъти – остават…

…
Взех изпита блестящо. Уморена съм. Не – изцедена; изпразнена,

куха. И преди да започна да се пълня с информация за следващия
изпит – трябва да се напълня с живот…

Странно – защо никой не иска от нас да мислим, а само да
помним…



…
Сутрин е. Денят е мрачен – тъмно, еднородносиво небе, без вятър.

Вчера цял ден четох роман. Препрочитах “Атинянката Таис”.
Красива приказка за древността, изправена пред бездната на по-
дълбока древност. Елада се опитва да разбули загадката на Крит и на
Египет… и на хилядолетията преди тях… А армията на царя-
победител е изгубена сред неизбродимите простори на Средна Азия.
Препускане в нищото след една илюзия – да се достигне края на
Земята; да се надникне в дъното на вековете… и още по-нататък…

Трябва да започна да чета. Изпитът ме чака…
… Или може би нещо друго? Телефонът звъни.
…
Телефонът звънеше, натежал от очакване. Протяжният му в

вой отекваше в полупразната стая, лишена от човешко
присъствие. В скрития му проводник пулсираше нечия болка,
нечия радост, нечий каприз, или скука или… Телефонът
звънеше, натежал от чужди съдби. И чакаше да бъде вдигнат –
за да събира, за да разделя, да бъде мост и разруха и пропаст…
или нечие спасение.

Ели вдигна слушалката, мембраната изпука, натежал от
очакване глас промълви :

- Добър вечер, търся Ели… може ли…
- На телефона съм – гласът й се разпадна на хиляди импулси и

полетя по пустия проводник към нечии уши, душа, съзнание…
Тишина, преглъщане. Слушалката заседна в нечии гърди…
- На телефона Ели, слушам Ви…
Пропукване, прощракване и глас, дошъл отдалеч.
- Здравей, Ели… Сергей е… връзката е лоша… Аз само искам

да попитам… Имаш ли 51-ви и 67-ми въпрос? Аз… знаеш ли…
ако може…

- Разбира се, че може. Мога да ти продиктувам 51-ви въпрос
още сега… разбира се, само основното… Може да минеш утре
да вземеш лекциите ми и да го преснимаш… или… - тя се
замисли, дали не е по-добре да му определи среща пред
Алианса, но изведнъж се сети… – Няма 67-ми въпрос…
Въпросите са само 60… Ти имаш ли конспект?



Люба силно я дръпна за блузата, Ели се стресна и изпусна
слушалката…

- Ах, лельо Люба, не те видях, какво има?
Люба затвори телефона. И избухна в смях.
- Ели, момиче, не стъпваш ли по земята? Стените на стаята 

разбраха, аз от съседната  стая чух, само ти – ни чула, ни 
разбрала… - сълзи се стичаха по гладките й бели бузи

- Какво да разбера? Това, че не си е погледнал конспекта ли? –
Ели негодуваше; дори бузите й бяха поруменели – Мърляч… да
ме безпокои в осем вечерта с въпрос, който не съществува…

- Ели, Ели… защо ли си толкова умна за друго, щом не разбра,
че те търси, за да чуе гласа ти, да си уговорите среща, да те
види… твой колега е, нали? Вече не ходите всеки ден в
Института, затъжил се е…

Този път Ели се разсмя – звънко и леко, като на нов анекдот.
- Вие всички сте еднакви… и майка ми, и Дейзи, и Елиза, и

ти… все за любов мислите, все за любов говорите… все едно, че в
един и същ роман живеете… Вие слезте от облаците, аз съм си
на земята… Мен никой не ме търси за любов.

Телефонът звънеше. Люба грабна слушалката.
- Да-а-а. Тук е. Един момент, ще я извикам… - Люба запуши с

длан мембраната и прошепна в ухото на Ели – За теб е. Онова
момче… кажи му, че връзката е прекъснала… И бъди мила, че
сигурно ще припадне от притеснение…

- Добър вечер… ти ли си, Сергей? Съжалявам, връзката
прекъсна – момичето чуруликаше като птиче, на което дават
храна – та както казвах, когато ти е удобно…

От другата страна на кабела момчето тежко се отпусна на
другия си крак – „Тя” не му бе затворила слушалката…
проклети телефонни автомати. С нов въздух в душата си, той
продължи:

- Да… Чудесно. Ще ти е удобно ли сега? Тук съм, пред киното,
имам два билета…

- Сега?! В този студ?! Да не си луд… - тя продължаваше да се
възмущава, когато видя, че Люба е прекъснала връзката…



- Обличай се, момиче, и върви! Нали и без това искаше да
гледаш филма утре…

- Но, лельо Люба, говорихме, че ще го гледам с теб – големите
очи на Ели се взираха смутено във възрастната й приятелка и не
разбираха.

Люба се усмихваше окуражително. Ели вдигна рамене, облече
се, сложи червило на устните си, взе лекциите си и излезе.
Затръшна входната врата. Люба остана сама в полупразната
стая, лишена от човешко присъствие, с натежала душа…
Правилно ли постъпваше? Можеше ли да дава съвет и да
направлява живота на това чуждо дете, щом преди петнайсет
години бе сгрешила със своето. Дъщеря й никога не я бе
укорила – ни с дума, ни с жест. Завърши образованието си,
намери си работа, отгледа си децата. Добра майка стана. И
добър психолог. Но не искаше да чува името на момчето, с което
някога майка й я бе изпратила на кино…

… Подметките на Ели плющяха по гладките лица на
стъпалата…

…
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Развиделява се. На Витоша навярно е светло.
Четох.
После гледах лицето си в огледалото. То е като на онази снимка, на

която съм с червената връзка… Само плитките ги няма… Имам
бретон – като на онази снимка, на която съм със синята връзка…
Лицето ми е същото – на двете снимки. И на огледалото. Дори очите
ми са същите – с израз на тъга и любопитство…

Днес бях на кино (всъщност, вчера). Гледах „Приказка без край”.
Плаках през цялото време (всъщност, гълтах сълзите си, не бях сама).
Струваше ми се, че филмът е направен за мен… и може би за Филу…
Колко ли са децата като нас, които живеят само с книгите и чрез
книгите… Децата, които не могат да прекрачат границите на
страната Фантазия – „Слез от облаците и стъпи на земята. Вече си
голям”…

Не съм голяма…



Толкова години минаха… Не съм голяма… Лицето, което ме гледа
от огледалото е същото – като на онези стари снимки е… И
погледът е същият – тъга и любопитство… Не съм голяма. Само
помъдрях…

…
Днес четох – всъщност, през нощта… Прочетох „Пустинята на

любовта” на Франсоа Мориак… И в мене е пустиня… Пустиня от
невъзможности и самота… Защо цял живот сме самотни? И защо
страдаме от самота? Защо сме болни – от самота…

Сега съм сама и самотна. Снощи не бях.
Не бях сама, но бях самотна. Разбрах го, когато ръката на

момчето, с което бях, хвана моята ръка. Не исках. Не исках друг да
ме докосва. Не исках друг да влиза в моя свят. Не исках… да прекрача
границите на страната Фантазия. Преглъщах сълзите си и мълчах.
Оставих дланта си притисната в чуждата длан… Но останах в
страната Фантазия… Не съм голяма.

Самота. Болестта на човечеството.
Днес (всъщност, през нощта) четох Франсоа Мориак – и душата

ми бе пустиня… Франсоа Мориак от първата половина на ХХ век –
самотата крещеше, стенеше, лепнеше по страниците на книгата.
Отчуждението изпълзя – като змия от Рая… и плъпна…
Отчуждението в семейството определя отчуждението в света, в
който бродят сиви сенки, неспособни да се докоснат, да се чуят, да се
разберат… Разминаващи се светове… Като звезди, разминали се във
времето, защото светлината им пътува твърде бавно през
пространството на нашата Вселена…

Както думите пътуват твърде бавно през пространството, в
което съществуваме… И смисъла им достига до съзнанието ни
тогава, когато смисъл вече няма…

Някога четях Мопасан… Мопасан от края на ХІХ век… И душата
ми беше сфера… която в единствена точка се докосваше до душата-
сфера на друг човек… Тогава бях дете – онова там, от снимката с
плитките. Гледам очите си – те не са променили израза си – тъга и
любопитство, което излиза от равнината на снимката, изправя се в
пространството и се докосва до мен, преминало през всички минали
години...



Връщам се назад и търся  - кой беше другият, преди Мопасан, 
който ме сблъска със самотата и безнадеждността… Не помня. Дали 
сама не ги открих?!

… Светло е вече. Хващам книгата – бързам към страната
Фантазия…

…
Пролетта се бореше със зимата. И бавно трупаше победи.

Слънцето започна да се задържа по-дълго на небосклона.
Въздухът започна да мирише на земя. Птиците започнаха по-
силно да писукат, котките огласяха нощите с мяукане. Паяците
затлъстяваха, вплели в мрежите си първите мухи. И пчелите
забръмчаха, вкусили от въздуха с мирис на земя.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Вятърът отвори прозореца ми. Слънцето влезе след него… А от
лъчите на Слънцето се изнизаха десетина мухи. Летят под полилея.
Приличат на звезди, обикалящи гравитационния център на
Галактиката…

Пролетта дойде. Една космическа скитница влетя през прозореца,
обиколи стаята ми-галактика и отново потъна в безбрежния
Космос…

Седя на пода с кръстосани нозе. Безсилна съм – да стана, да уча, да
чета… само химикала все още мога да движа по листа. Днес седем
часа синтезирах едно съединение. После го дестилирах,
идентифицирах… После мих лабораторни съдове. Работата на
химика твърде много прилича на домакинската. Мразя и двете.
Снощи почистих лабораторията; днес не мога да почистя дома си.
Уморена съм…

Пролетта дойде. Една седмица преди астрономическата пролет…
и три седмици след последния ми изпит… Ваканцията се изгуби
между тях…

Ваканция – мечта… В едно се сляха няколко приятелски лица,
среднощни разговори, песни… После – синева и тропот на копита…
мирис на земя… простор, усещане за вечност…



Ваканция – кошмар… В едно се сляха няколко безлунни нощи,
тресавище от полусън и болка, изгаряща температура и липса на
простор… Усещане за преходност… Не. За ненужност – светът ще
си остане същият – без теб…

Умора… Къде изгубих слънчевото в мен?
…
Април дойде, заедно със своята вечна ваканция. И Ана дойде

в града, който за нея бе вечна ваканция. Посрещна я Люба. С
кафе и с усмивка. Ана остави тежкия сак на пода в антрето и
извади от него сладкиш.

- Ще го опитаме двете, нищо, че Ели я няма… Добре ще се
чувствам след чаша кафе… после ще разтоварим… Е?

- Ако носиш колбаси, не ги разтоварвай. Тя не ги яде, дава ги
на кучето на Елиза и… неудобно ми е, но реших, че е по-добре
ние с Пешо да ги ядем, вместо да ги изхвърлим… - Люба се
усмихна смутено-извинително и продължи окуражително – Не
съм я оставила гладна… все правя бухти, мекички, сладкиши…
това яде… Купува си хляб, мляко и плодове… Какво пък, вече не
расте…

Ана седна на стола. Той със скърцане я пое. По-тежка бе,
отколкото очакваше. По-натежала бе – душата й.

- Знам, че все за това се тревожиш, Ана, но друго ме тревожи
мен… - и Люба заговори, като препълнен кладенец преля… тъй
дълго трупаният й товар се разпиля.

Ели се прибра. Тихо се съблече. Чу глъч. Говореха за нея…
- Задрямала съм на дивана в хола, и чувам, звънецът звъни…

момче… - Люба пое дъх с олекнала душа и продължи – Говори
нещо на Ели, тя мълчи… Скачам бързо, оправям косата си,
мисля, ще го доведе, ще го покани в хола, ще му свари кафе. В
това време чувам, вика ме : „Лельо Люба, ела да обясниш на
Сергей къде е супера” – поела дъх, Люба се разсмя – Тревожа се
за нея, Ана, тревожа се, не гледай, че се смея, смешно е – и тя
отново избухна в смях.

Столът едва-едва скърцаше под Ана. Леко му бе. Изглежда,
олекнала бе – душата й.



- И какво стана, обясни ли му? – попита тя с жив интерес,
както се пита за края на анекдот.

Люба се давеше в гласа си :
- Не само му обясних, ами и го заведох до супера… Аз го

заведох…

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА

Лабораторията по органична химия, натъпкана почти до
глобусите, висящи на две педи от тавана, със стативи и колби, с
котлони и хладници, с ексикатори, банки с химикали,
технически везни, хавани, предметни стъкла, стъкла на Петри и
други предмети с неясно предназначение, се задъхваше от
глъчта, вдигана от дванайсет човешки тела, неумело боравещи
със съдържанието й. Второкурсниците се стараеха. Четяха
внимателно упражненията си, теглеха внимателно
разноцветните прахчета, надписани с познати им от учебника и
лекциите формули, преливаха течности от един съд в друг и
щастливи наблюдаваха резултата от труда си, потривайки ръце,
втривайки в голата си кожа канцерогенни разтворители и
концентрирани киселини…

- Пръстенът ми!!! – изпищя Ренета – Пръстенът ми почерня,
скапва се… хубавият ми сребърен пръстен от рождения ден –
момичето избърса сълзите си с мазни ръце… очите започнаха да
горят…

- Да не си луда да работиш със сребро?! Дай да видя… може да
имаш нещо и по кожата – Анита взе ръцете на приятелката си в
своите и почти се изплаши…

- Не би трябвало пръстенът да почернее от бензол… -
компетентно се вмеси в разговора Лилия, която бе завършила
техникум по химия и беше безспорно най-добрата студентка,
що се отнася до лабораторната работа…



- Бензол ли?! – Ели бе останала почти без глас - Какъв бензол,
той е канцерогенен… Откъде го взе?

- Беше под камината… - продължаваше да хлипа Рени –
Откъде да знам… на бутилката пишеше „отработени
разтворители”… Нали с тях трябва да изплакнем колбите,
преди да ги измием с прах…

Лилия разглеждаше пукнатата, полуразлята бутилка.
- На етикета пише „Бензол”, съвсем ясно се вижда… не е

трябвало да го ползваш… а и мирише на бензол…
Не миришеше, а смърдеше из цялата лаборатория и в

коридора…
- Откъде да зная как мирише проклетият бензол… зная как се

пише и с какво реагира… за синтеза на какво се използва и… -
Рени плачеше за сребърния си пръстен, съвсем почернял, а
ръката й се зачервяваше…

Току-що върнала се от мястото за пушене, Живка отиде право
при тях.

- Господи, Рени?! Какво си направила с ръката си? – тя видя
търкалящото се по земята полусчупено шише и с пресъхнал
глас продължи – Как успя да разлееш върху себе си точно
бутилката със сярна киселина?

- С какво?! – ужасиха се всички.
- Ами-и-и – запъна се Живка виновно – На тапата е написано

H2SO4… и аз изсипах в нея киселината, която ми остана след…
В това време влезе асистентът и изпрати Ренета в

поликлиниката.
Лабораторията, натъпкана до тавана с безброй предмети с

неясно предназначение и с единайсет човешки тела, които не
умееха да си служат с тях, си отдъхна. Надяваше се асистентът
да внесе малко ред в разхвърляната й вътрешност.

Денят си отиваше. Следобедът, превърнал се в ранна вечер,
посиняваше. Колбите бълбукаха. Ели и Анита седяха на перваза
на отворения прозорец и наблюдаваха мехурчетата в своите и в
тази на Ренета. Течността и в трите съда позеленяваше
равномерно… Надяваха се да получат добър добив, като за
шестица…



Вратата се отвори. Листите с недописаните протоколи се
разхвърчаха. В лабораторията влезе непознат. Беше слаб, с
брада и със сини очи. Ели видя само очите. Мигът се разтегли
като вечност. После колапсира в точка… онази, в която можеш
да бъдеш навсякъде. В нея видя бялото сияние на Галактиката,
разпиляно върху августовското небе. Не знаеше как, но знаеше,
че този човек ще бъде свързан с живота й. Продължи да говори с
Анита и да дописва недописания протокол.

…
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Небето е кобалтовосиньо. Слънцето посребрява завесите на
прозорците.

Събудих се вкочанена.
Слънцето влиза в стаята ми… влиза в мен… Лъч светлина?

Или похлупакът се пропука…
Вкочанена съм.
Фотоните бавно влизат в мен – през върховете на пръстите

ми, тръгват по вените ми, по сухожилията и нервите ми… Стигат
– до ума… Как искам да изпълзя изпод парчетата на срутения
похлупак…

Вкочанена съм. Слънцето пулсира в мен… не, в ума ми… И се
страхувам – да изпълзя изпод похлупака си – без защита…

Гол охлюв пълзи по тревата. Плячка за много очи.
Камък в блато, пробита медуза… Коя съм? Къде съм?
Какво стана с мен…
Вкочанена съм.

Искам да съм другаде…
…

Главата ми е празна. Мислите ми се връщат в хаоса. И мен ме
връщат в хаоса… Отдолу долитат звуците на „Апасионата”…
Задушавам се. Не мога да прогоня образите, които ме връхлитат… не
мога… да се прогоня от тях…

… Малко дете, седнало зад голямо пиано… Дядо наднича зад
рамото ми… „Не чети нотите, казва ми, слушай ги…” Не се научих



да ги слушам… не се научих да го слушам… И да се науча да свиря не
успях…

Отдолу долитат звуците на „Апасионата”… Мина ги изтръгва с
яд от старото пиано. Иска така да изтръгне и спомените си от хаоса
на забравата… Тя свири… Аз слушам… Научих ли се да слушам…
Празна е главата ми… Задуших се. Паниката лепкава пълзи към
мен… Ще отвори ли някой душата ми… Сама съм. Няма кой да ме
спаси.

…
Реших да се спася сама. Щом самотата ме изяжда, ще я изям.
Това, което намислихме с Юлия е толкова щуро, че няма да пиша за

него сега… Може би след това… Дано да успеем!!!
Вчера Никола (онзи, който се появи в лабораторията изневиделица

в деня, когато Ренета изгори ръката си) ми предложи да пътуваме
заедно за дома с експреса в 16 часа… Колко късно, приятелю, аз ще съм
тръгнала още в дванайсет…

…
Слязоха на последната спирка. Хората, забързани всеки в

своята посока, се разотидоха. Останаха сами. Ботевградското
шосе, изкорубено, се тресеше. Жегата лепеше върху тях
уличния прахоляк… Един товарен камион блъвна в лицата им
облак черен дим… Огледаха се смутено. Само за миг
несигурността се надигна в очите им, но бързо я стъпкаха.
Продължиха по шумния път.

Вървяха… Стъпили здраво на земята тъпчеха с маратонките
си асфалта и хилавата трева в канавката. Негласно се съгласиха,
че трябва да се отдалечат от града, преди да започнат да
стопират… Вървяха. Слънцето се опитваше да стопи саковете,
преметнати на гърбовете им. Изскърцаха гуми на кола. Вратата
се отвори.

- За къде сте, момичета? – попита шофьорът.
- За далеч … - през смях отвърна Юлия и го погледна

закачливо – А вие?
- Ами ние със сина отиваме до Богров… ако искате, ще ви

откарам до там…
Двете негласно решиха да се качат.



След две минути слязоха. Десет километра по-близо до целта.
Ели погледна часовника си. Беше дванайсет. Слънцето печеше
като в ада. Забиваше лъчи-пирони в главите им. Очите им
сияеха…

- Ще се справим… Важното е да се откъснем от града… Да се
обособим като стопаджийки, а не да приличаме на заблудени
овце от тълпата… - каза авторитетно Юлия – Не съжаляваш, че
тръгна с мен, нали… и няма да има сълзи, ако замръкнем на
някоя поляна?

Ели погледна новата си приятелка и точно преди да се ядоса
видя в очите й онези светлинки, които показваха, че Юлия се
шегува.

- Никакво хленчене, Ю… макар да беше обещала, че ще
пристигнем, преди влакът да е тръгнал – каза Ели сериозно.

Юлия погледна новата си приятелка и точно преди да се
ядоса видя, че Ели избухва в смях.

Изскърцаха гуми на кола. Шофьорът отвори вратата.
- Хайде, мадами, скачайте в колата… Не обичам сам да

пътувам… Ще ви закарам където пожелаете…
Двете негласно решиха, че няма да се качат.
- Благодаря Ви, някой друг път. Сега се прибираме у дома…

Живеем в ей онази къща – сладко каза Ели и дръпна Юлия за
ръката…

- Като ви гледа човек какви сте кобили, може и да сте сестри…
- ядно просъска ловецът и тръшна вратата на пътуващия капан.

- Можеше да каже, че имаме фигури на фотомодели –
разочаровано рече Юлия и заключи – Простак…

- Хайде, май ни излезе късмета… - Ели пак я дръпна за ръката
и продължи – Какво ще кажеш за онзи камион?

- Варненска регистрация. Поне до разклона сме с него.
Приближиха се до целта с още половин час. Гората край тях

шумеше и се опитваше да прогони жегата. Автомобилите,
товарни и леки, фучаха и ги замерваха с прах. Ели пак погледна
часовника си. Щастлива беше. Юлия седна в канавката.

- Не трябва ли да сме прави, за да ни виждат отдалеч?



- Така е по-добре… Някой, който по принцип не взима на
стоп, може да си помисли, че ми е прилошало и да спре от
жалост… - Юлия въздъхна – Ти стой така, че да виждат лицето
ти… Имаш изключително подходяща физиономия за
стопаджийка.

- Защо аз? А ти?…
Юлия се тресеше от смях. Задъха се, зачерви се, задуши се. Ели

хукна да я спасява.
- Стой си там, да те виждат… Нищо ми няма… Ами, ето, нали

виждаш… С две думи, отдалеч си личи, че си добро момиче,
вдъхваш доверие… няма да ги е страх да те качат… От друга
страна, респектираш… някак, прогонваш от себе си лошите
помисли… няма да ме е страх да се кача с теб… Не те е страх,
нали?

Ели беше седнала до нея и й вееше с бележника си. Лицето на
Юлия бавно придобиваше естествения си цвят. Очите й
надничаха в очите на Ели дълбоко, дълбоко.

- Не ме е страх… Защо?
- Ти наистина не стъпваш по земята… Караш и тези, край теб,

да тичат по облаците…
Един ТИР със силистренска регистрация спря сред облак прах

на двайсетина метра от тях… Хукнаха, препъвайки се в тревите
и саковете си.

Седяха тримата в кабината. Светът изглеждаше красив отгоре.
- Като в ложата на Дядо Господ сме – тихо прошепна Ели в

ухото на Юлия…
- Жадни ли сте, деца? Останала ми е само “Пепси”, от другата

нямам… дано я харесвате…Я отворете по една… изгорях от
жажда…

Лепкава и пенлива, кафявата напитка се разля върху тях.
Шофьорът изпи бутилката си на една глътка. Ели и Юлия
скъпернически се наслаждаваха на своите.

- Много сте тихи, момичета, не знаете ли някоя песен, да ми
попеете, че касетофона ми се повреди…

Двете се спогледаха недоумяващо.      



- Какво ще правим, сега? – прошепна Ели в ухото на Юлия –
Пяла ли си песни в камион?

- Какво ли не ми се е случвало да правя в камион… Песни,
обаче, не съм пяла… Няма начин, ще пеем… - отвърна тихичко
тя и продължи високо – А ти какви песни обичаш?

- А-а-а, стари градски, ако знаете, душата ми ще напълните…
Юлия не успя да спре взрива от смях, който помете цялата

кабина. Ели си спомни песента, с която Биляна я приспиваше…
„Хубава си, моя горо…”. Затвори очи. Светът край нея изчезна,
пометен… Останаха само двете с Биляна, хванати за ръце…
Лявата длан на Ели се изпоти от топлината, която мъртвата
длан на баба й вля в нея. И запя…

…
Стаята бе изпълнена от гласове, които, изгубени сред мебели

и дим, не можеха да намерят гърлата, от които бяха излезли,
нито да стигнат до ушите, за които бяха предназначени. Във
врявата, в която всеки крещеше това, което мисли и не чуваше
това, което някой друг мисли, се вряза острия вой на звънеца.

Ирина отвори входната врата и се стъписа. На прага стоеше
Ели – със зачервено лице, с мокри коси и с пътен сак в ръцете.
Цялото й лице бе усмивка…

- Здравей! Май идвам в подходящия момент… струва ми се, че
чувам гласовете на мама и татко – тя вече беше целунала Ирина
по двете бузи и я бе избутала в антрето…

- Какво правиш тук, Ели?! Как дойде… - Ирина, изглежда,
наистина не можеше да повярва на очите си – Не сте ли на
манифестация?!

- Това беше сутринта. Сега е четири следобед… Успях!!! –
момичето сияеше така, както Ирина никога не бе го виждала –
Успях да дойда преди влакът да е тръгнал!!! Мамо, тати…

Тя нахлу в хола, захвърлила сака си някъде. Прегърна ги.
Прегърна всички в стаята… Дори и Александър, който седеше в
ъгъла до Зорница и държеше на коленете си Ина.

- Все пак, как пристигна? – със свито гърло попита и Димитър.
- Ами, много просто… Сутринта отидохме на сборния пункт,

бяхме много точни. Записаха ни в списъка на присъстващите…



по-късно се скатахме…
- Какво направихте?! – остро попита Ана.
- Ами-и-и… „скатахме се”… Думата я няма в речника точно с

това й значение, проверила съм, но е хубава дума, образна,
точна… Та, скатахме се от манифестацията, хванахме един
автобус, с който стигнахме до края на града и оттам до тук
дойдохме на автостоп… Това е. – завърши Ели възторжено
разказа за най-голямото приключение в живота си.

Йордан продължаваше да не вярва на сетивата си.
- Очакваме Диляна да си дойде към полунощ… Мислех, че и

софийският влак по това време пристига…
- По всичко личи, че приключението ти е харесало, Ели… я

разкажи на старците какво е да се пътува “на стоп”… -
прегърнал Ина, Александър й се усмихваше с очи.

Седнала с кръстосани нозе на пода, тя започна разказа си.
Искаше с един от тях да сподели мига, който бе откраднала от
монотонната права на времето и бе успяла да задържи… Денят-
миг, мигът-вечност, вечността, събрана в миг… Искаше – с един
от тях да изживее тази вечност. Всички я слушаха. Усещаше
тежките им погледи… Недоумението на Зорница и Йордан,
страхът на Ана и Димитър, неверието на Ирина… Усещаше…
възторга в сините очи на Тодор, с които я изпиваше,
възхищението на Ина, с което я обливаше… Не искаше да
мисли за очите на Александър – ако би мислила за тях, гласът й
би секнал…

Гласът й звънеше. Изпълваше с лято пълната стая…
- … и така, след като изпях любимата песен на баба, започнах

да пея песните на Александър… и пях до светофара пред нашия
вход… това е… - чак сега го погледна и каза – Много хареса
песните ти, каза, че са по-хубави от старите градски…

Всички много се смяха. Тодор донесе китарата от другата стая
и я сложи в ръцете на вуйчо си.

- Хайде, твой ред е…
Стаята бе изпълнена с музика, която, изгубена сред мебели и

дим, едва успяваше да стигне до душите на тези, за които беше
предназначена. Във врявата, в която всеки се опитваше да пее, се



вряза острия вой на звънец. Влезе Диляна. Прегърна всички.
Дори Димитър, който седеше в ъгъла до Ана и прикрепяше на
рамото си уморената глава на Ели.

Стаята празнуваше – изпълнена с отключените души на
обитателите си, пълна, тя еча до късно през нощта. И бе
щастлива – нали за празник бе създадена.

…
Празникът свърши – за един ден. И Ели си отиде – след един

ден. Изтръгна се от корен, както всеки път, когато се завръщаше
към новата си личност. В момента, в който колесникът се
откъсваше от пистата, затвореното пространство на корпуса
избухна в онези ярки цветове, които мислеше, че е изгубила
завинаги.

Не беше звук, не беше стих, не беше образ, форма, цвят или
движение… дори не беше мисъл… Просто съществуваше… Не
знаеше дали ще съществува, ако се опита да го задържи…

      Не виждам вече свобода.
А само страховитото

изтръгване на корени
захвърлени в небето.
Самолетът излетя. Захвърлен бе в небето.
И животът продължи. Какъвто бе бил.

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си

Отдавна не съм писала. Случиха се и много и малко неща. Много
като факти, но малко осъзнати. Днес бях отново между четири
стени. Не стените на моята капсула, които вече не напускам, а
стените на стаята ми… Възвърнах душевното си равновесие…

… Вчера сутринта ходих на литургия. Както винаги запалих
свещи за баба и за дядо – за щастието им, там, отвъд… ако „там“ и
„отвъд” има щастие. Запалих и за себе си – за щастието ми – тук,
сега… ако „тук” и „сега” има щастие…

Докато хорът пееше, в един момент, когато солистът извиси гласа
си към небето, видях щастието…



Тичах по морския бряг, вълните заливаха краката ми, а ръката ми
държеше нечия ръка… Или може би ръцете ми бяха свободни и с
дланите си усещах пръстите на морето? С нещо друго, вътре в мен,
усещах нечие присъствие и погледа на две очи, откраднали морето в
себе си…

Дали в този момент моята свещ е горяла, или е изгаряла?
Щастлива бях – от музиката и простора под купола на храма…

Тогава почувствах силата на човешкия глас. И осъзнах, че цялата
литургия е само жив глас – човешка плът, човешки дъх – без метални,
дървени и струнни патерици… Гордостта на Духа… Човекът е
равен на Бога…

Нощта напредва. И този ден мина… „Мина безполезен като
вчерашния, като утрешния”… Това изречение профуча през
главата ми… Отнесе я… към трескавото безпокойство и
неудовлетвореност на моите 16 години… Всичко е същото. Аз не
знам какво да правя със себе си, както и тогава не знаех…

Затварям очи и пак съм в храма. В пламъка на недогорялата си
свещ виждам изгорялото щастие… Видях го в образа на… Не мога да
напиша името. Не трябва. Дори в „бележника за мен”… Но все едно –
дори да можех да напиша името, аз пак не бих могла да се откажа от
самотата си… Не мога – да се откажа от полъха на вятъра през
черния прозорец; от черните минути на нощта; от капсулата си и
от стените… от тракането на трамваите и песента на птиците,
когато утрото докосва незаспивалите ми очи… Не мога…

Макар да искам да съм другаде.
Жадувам – за човешко присъствие, за човешко докосване.
Чрез хартия, чрез думи, чрез мисъл…
Мислите в главата ми искат да бъдат родени. И не искат да бъдат

сами. Искат да бъдат споделени…
      Нощта преваля.
      Пак искам – да съм другаде…“

Ели пишеше в „бележника за себе си”. Нощ след нощ, болката
клокочеше. Корените бавно заздравяваха. Но пак оставаха –
захвърлени в небето.

…



Сесията наближаваше. Времето ставаше все по-горещо.
Дебелите зидове на бившата казарма, превърната в училище,
все още устояваха на напора на жегата и в коридорите й беше
хладно. Но през прозорците на залите, широко отваряни от
студентите, слънцето настъпваше, изтикваше сенките и правеше
часовете още по-нетърпими.

… Челата се оросяваха, дланите лепнеха, интегралите си
оставаха загадка. Часът минаваше, а с него изтичаше и
възможността контролното да бъде решено. Антония попи
влагата по лицето си с носна кърпичка и въздъхна. Шансът да
освободи писмения изпит по математика пропадаше. Нужно бе,
нужно бе… точно сега… Мозъкът й бе блокирал и знаеше, че
няма да го накара да мисли… Не и сега, когато… Живка взе
един лист от нейните, после бързо й го върна. Тони ядно си го
прибра и… изпод листа изпадна друго листче… с решението на
задачите… Сигурна беше, че е вярно. Мозъкът й бързо забръмча
– защо ли не бе видяла решението сама?

Звънецът удари. Всички хукнаха вън. Асистентката по
математика прибра контролните. За да е сигурна, че няма да
препишат, бе дала различен комплект задачи на всеки студент.
Ели предаде листа си последна.

- Обикновено свършваш първа, не си ли във форма днес? –
младата преподавателка почти съжали, че и този път не бе
успяла да овладее гнева си, който избликваше като кален гейзер
всеки път, когато това момиче се навърташе край нея.

- Напротив, отдавна не съм била по-добра от днес – момичето
почти съжали, че и този път не бе успяла да овладее
предизвикателството в гласа си, което, като таралеж наежваше
бодлите си всеки път, когато тази преподавателка се навърташе
край нея.

Разминаха се. „Като не разбира от математика, защо я
преподава?!” – мислеше си Ели. „Като е толкова добра в
математиката, какво търси тук?!” - мислеше си Мели. И всяка
продължи в своята посока.

Развълнувани и шумни, студентите се спряха чак в кафенето.
Говореха един през друг, как в последния миг всеки получил



листче с решенията, напук на асистентката. Щастливи, че са се
отървали от писмения изпит по най-трудния предмет, решиха
вечерта да се напият.

Антония вървеше през още хладния коридор и бършеше
влагата от лицето си. Не се чувстваше добре. Знаеше, че все по-
зле ще става. Добре, че с този изпит така стана. Тя пое дълбоко
въздух и продължи. Не се колебаеше. Знаеше какво трябва да
направи.

Намери Ели под дърво на пейка сред зелената трева пред
Института. Пишеше и не виждаше нищо край себе си. Антония
затвори очи и седна до нея.

- Благодаря ти. Не знам защо го направи. Не знам дали го
направи за всички, но ти благодаря, че го направи за мен… - тя
все още не поглеждаше към Ели. Не знаеше дали я чуват, не
искаше да не я чуват…

- Не ми благодари, не го направих за това…
- Благодаря ти, защото имах нужда от помощ. Сега. Но ти

помогна на всички… и… Трябва да ти кажа всичко… Не съм те
познавала досега… Мислех, че си просто надменна особнячка, а
ти… ти… голям човек си, Ели. Това е.

Ели бе оставила „бележника за себе си” да се търкаля из
тревата. Гледаше лицето на Антония, като че ли за първи път го
вижда… Май беше преживявала подобно нещо вече? Или…

- Аз съм си такава, Тони… Реших задачите на всичките
дванайсет души от групата, защото исках да докажа… дори не
на нея, а на себе си, че… - Ели млъкна - Е, знаеш какво…
Големият човек си ти, задето ми каза това, което ми каза…

- Не, ти…
- Не, ти…
Разсмяха се. И заговориха така, като че ли цял живот се бяха

познавали.
 

 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА

Умората бе победила всички. Жегата от края на пролетта бе
изцедила телата; краят на семестъра бе изцедил умовете…
Празни, студентите блуждаеха по празните коридори.

Хванала здраво парапета, Ели се изкачваше бавно по
стълбището, сред водопад от черни снежинки. Чу зад себе си
шум от неритмично дишане и неравномерно преодоляване на
по няколко стъпала, залитане… Една гореща длан се улови за
рамото й.

- Извинявай, щях да падна… - Сергей се усмихваше
закачливо-смутено, зачервеното му лице беше съвсем близо до
нейното, а очите му бяха изпъстрени със слънчеви точици –
Страхувах се, че ще те изпусна… Имам една голяма молба…

- Казвай… и си махни ръката от мен, топло е… - лицето на
Ели, бледо и сухо, бе съвсем близо до неговото; тъмните й очи,
добри и неразбиращи, се взираха в душата му – Каквото мога
ще направя за теб…

- Обещала си на Анастас, че ще напишеш курсовата му работа
по изчислителна математика… - Сергей дълбоко си пое дъх и
продължи – Ще направиш ли и моята?

Ели се спъна и не падна само защото Сергей все още не беше
махнал ръката си от рамото й.

- Защо? И сам можеш да си я направиш, нали си завършил
математическа гимназия… не може да не сте го учили в
училище… Освен това Анастас ще ми начертае чертежа по… -
Ели млъкна; беше забелязала, че Сергей е още на крака, само
защото продължава да се държи за нея; преглътна и продължи –
Добре де, ще ти я напиша, какво толкова… няколко сметки в
повече…

Той стоеше като вкопан в стълбищната площадка. Не можеше
да избяга от лицето й, точно пред неговото. Не можеше да
затвори очи пред очите й – точно пред неговите… Не беше
свикнал да вижда момичешки очи на нивото на своите…
всъщност, не беше свикнал да гледа в момичешки очи… тъй



близо до своите… А всъщност далеч. Като от друг свят идваше
гласа й. Стигаше до него изкривен, като че ли е преплувал
междузвездни бездни. И неговият глас, оглушал, излезе от
гърдите му.

- Аз ще ти начертая чертежа… Можем да отидем у дома… Ти
ще смяташ, аз ще чертая… ще слушаме музика… ще… - той
млъкна, не можеше да продължи…

Ели махна с ръка, махна ръката му и продължи нагоре по
стълбището. Той тръгна до нея.

- Ти не можеш да чертаеш. Анастас ще ми направи чертежа, аз
ще напиша курсовите работи и на двама ви… Но ще си работя у
дома, там мисля най-добре… Хайде, че ще закъснеем за часа…

Не закъсняха.
Не закъсняваха. Точни като швейцарски влакове бяха… И

тракаха по коловозите, които други дълбаха.
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си
Уморих се.
От задължителност.
И от живота – низ от делници… и задължителност.
Дори да се родиш е задължително. И да родиш е задължително.

Задължително е да умреш. И да убиеш Духът в душата си е
задължително. Да станеш сив е задължително - за да не те убият,
сивите. Да си хамелеон е задължително, ако си гений… Какъвто и да
си, е задължително – да не си “ти”…

Задължително е – да се подчиняваш, да не мислиш, да ръкопляскаш;
да манифестираш, в хор да виеш – не е важно за какво, против какво,
защо…

Задължително е – да се възхищаваш. Задължително е да си верен.
Задължително е да си благодарен… Да мълчиш – когато трябва. Да
говориш – каквото трябва…

Задължително е – да живееш в рамка.
Уморих се.
От задължителност.
И от живота – низ от делници…



…
Тихо бе. Като в храм. Като в храм всички се молеха. И молеха

пощада – от кого… Да не са грешни, молеха… И да не
съгрешат…

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов
Тихо бе. Като в храм. Като в храм всички се молеха. И молеха

пощада – от кого… Да не са грешни, молеха… И да не съгрешат…
Съгрешихме. Всички. Дали се молехме – всички. И за кого. За себе си

ли се молехме, или за ближния…
„Сиви делници” ли – бях писала някога?
Черни са дните ни.
Черни са… дори когато носят в себе си възможността да ги облеем

в бяло…
… Дванайсет Юди бяхме днес. И пак предадохме – един…
„Защо?” – не питам. Защото няма „защото”, което да ни спаси…
„Сиви делници” ли? „Низ от делници” ли? Сиво безличие. Низ от

безразличие… И страх… Да излезеш вън от себе си. И да кажеш какво
мислиш…

Добре си бяха свършили работата комсомолците. Добре ни бяха
подковали, оковали… „Не е той като вас – лентяй е. Вие сте
работни, ранобудни , ученолюбиви… Хитрец е той, баща му е на-
чалник… а вашите бащи не са… Защо той да може да отсъства от
лекции, а вие не?”

Добре си свършиха работата комсомолците. Насъскаха ни – срещу
колегата ни. Накараха ни да го мразим… защото ни показаха, че
можем да му завиждаме… И като насъскана глутница гончета ни
пуснаха – да гоним дивеча, който искаха да застрелят… Защо – не
знам. Дали защото не обичат синовете на началниците, понеже им
завиждат (или се страхуват от тях)… или защото искат да всяват
страх… или защото… Не знам.

Знам само, че днес станахме Юди. И бяхме щастливи – защото сме
наказали един от нас.

Намразих всички.
Не знам как Сергей все още може да говори с нас.
Поискаха да го изключим.



Изключихме го. Без право да завери семестъра си. Без право да се яви
на изпити… Просто – „комсомолско самоуправление”. Решаваме, че е
недостоен да бъде студент. И край.

Защото имал повече от три неизвинени отсъствия от лекции,
установени при комсомолските проверки…

Какво единодушие цареше… Единайсет вдигнати ръце „за”. И нито
една „против”. Аз се въздържах. Чисти ръце. Чиста съвест. Почти
като Пилат… Никой не го забеляза. Никой не го вписа в протокола…
моето крехко „въздържал се”… Все едно, че ме нямаше… И мен
наистина ме нямаше… Защото можех да говоря… Не го направих…
А той ми благодари. И не само с думи – с очите си ми благодари… И
си тръгна след събранието с приятелите си, с онези, които бяха
гласували „за” изключването му…

И аз си тръгнах. Сама. Далеч от всички Юди и Пилати. Далече и
от себе си… Защото мразя всички.

Мразя се.
И не разбирам обществото, в което предателството се приема

като сива случка в низа от сиви случки – делници…
…
Семестърът свърши – разстрелян. И сесията започна.

Разстреляна.
Ели вървеше под зеления свод на дърветата. Вятърът шумеше

сред клоните им, отронваше дребни листенца, които ръсеше
като конфети по главите на хората. Сергей протегна ръка и
събра няколко от тях, вплели се в къдриците й. Не ги изхвърли,
прибра ги в джоба си. Мълчаха. Тя носеше курсовата работа по
изчислителна математика, която бе направила за него, той
носеше дебел апокриф, тълкуващ философията на Будизма.
Гласът му прозвуча приглушено…

- Когато прочетеш това, ще разбереш защо не мразя…
Омразата е нещо като бумеранг, който се връща и отсича
главата ти… Омразата е енергия. И като всяка енергия, не се
губи. Когато мразим, увеличаваме злото в света… и то ни
поглъща… Обичай, ако можеш… Ако не можеш, просто
живей…



Вървяха под зеления свод на дърветата. Вятърът шумеше сред
клоните им, ронеше дребни листа и ги отвяваше…

- А да простиш? И да простиш ли можеш?
- Почти няма за какво да прощавам… Няма да ми отнемат

студентските права… само ще презапиша годината… Благодаря
ти за курсовата работа, ще ми потрябва… Само съжалявам, че…
че… по-рядко ще се виждаме…

Вървяха под зеления свод на дърветата… Вятърът шумеше
сред клоните им…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов

Вървяха под зеления свод на дърветата… Вятърът шумеше сред
клоните им…

- Няма да се виждаме…
- Защо?!
- Просто знам… Когато мисля за това, пред мен е бяло… „отвъд”

няма… Просто, няма бъдеще…
- Как няма?! Ако утре ти позвъня и те помоля да се видим, няма ли

да дойдеш?!
- Разбира се, ще дойда… но е все едно… „Утре” не е бъдеще… Днес,

утре, след месец, след година… все едно е… ще се разхождаме под свода
на дърветата… а пред нас ще има бяла стена…

- Откъде знаеш?!
- Оттам, откъдето ти знаеш за омразата…
Вървяхме под зеления свод на дърветата. Вятърът разпиля косите

ми. Той ги улови и ми ги върна. Погледнах в очите му. Слънчеви
точици танцуваха в тях. И разбрах, че съм върнала душата му…

…
Дадох му курсовата работа. Той ми даде книгата. Не исках да я

взема. Не исках тя да бъде повод за нови срещи, за нова агония…
Подари ми я. Приех.

Останах си на моя бряг.
Далеч от бреговете на човешкото море…
…



Далеч от бреговете на човешкото море, уловила вятъра с
косите си, Ели яздеше и светът бе близо. Светът на вятъра, на
пръстта, на миризмата на гнило и дъжд, на жива плът и птичи
гнезда в житата, на полски цветя и зелена гора, на простор и
диво... Светът - между ушите на коня… Дива и щастлива, тя
усещаше потенциалната мощ на свободата, заключена в
мощното тяло, което я носеше, но което не й бе подчинено. И
беше щастлива, защото…

Далеч зад нея бяха Димитър, Александър и Ина...
С всяка крачка, преодоляна върху конския гръб, Димитър се

връщаше към волното си детство, когато той, малко момче,
върху гърба на малко жребче, бе препускал през поля, гори и
ливади и се бе надпрепусквал с вятъра… С всяка крачка,
преодоляна върху конския гръб, Димитър се приближаваше
към свободата. И беше щастлив, защото…

Ели яздеше и се надпрепускваше с вятъра. Далеч от
учебниците, които я затрупваха, далеч от черните нощи, които
изсмукваха душата и ума й; далеч от всички „трябва” и
„защо”… Далеч… Щастлива бе…

Далеч зад нея бяха Димитър, Александър и Ина...
Александър, търпелив и настоятелен, водеше коня на Ина и се

опитваше да й вдъхне кураж. Кураж – да обича коня. Кураж – да
не се бои от високото, от падане… от друго… Кураж – да
препуска след миражите в живота си, уловила вятъра с косите
си. Уловила завинаги в ума си света, видян между ушите на
коня… И бе щастлив, защото…

Ели яздеше, уловила завинаги в ума си света, видян между
ушите на коня…

… Когато излизаха от оборите на конната база, Александър
извади от джоба си бяла салфетка и я подаде на Ели.

- Избърши устните си. Това червило не ти отива.
Ръката на Ели се сви в юмрук и строши гилзата на най-яркото

червило от червилата на Ана.
Хванати ръка за ръка, Ина и Димитър тичаха към колата.
- Наистина ли си можел да яздиш, когато си бил малък като

мен?



- Наистина… Казват, че баща ми ме качил на седлото преди
да проходя. Той имал най-силните и хубави коне…

- Но сега вече не можеш…
- Не мога…
- А аз, когато стана като теб, ще мога. Нали?
- Ти вече можеш.
…
Сесията премина като ураган. Каквото успя да ограби – отнесе

го… Каквото не успя – прегази го. Който можа да измами –
измами. Който не можа – загази. Със секири – големи и малки -
ги сякоха. Кой оцеля, оцеля. С пищови – васалски и царски –
стреляха. Кой улучи шест, кой три – всички викаха ура. Кой
остана за „наесен”, кой преплува блатото – все едно. Накрая
направиха комсомолско събрание и отчетоха резултата. След
това тръгнаха към нови победи и завоевания по пътя на
социалистическото строителство.

За първи път по пътя „напред” не стоеше бригадата, а стажа.
Но и в двата случая ваканцията оставаше далеч, а с нея и
свободата.

Свита на топка от болка, Ана остана у дома. Домът на 13-тия
етаж, над гората, я люлееше над клоните и кротко я
приспиваше, преливайки й енергията на растенията, чиито
корени се вплитаха в основите му. Димитър хвана Ели за ръка и
двамата тръгнаха към гарата. Усетила вкуса на общуването с
близък, Ели не искаше да го захвърли. Не можеше… отново да
се изхвърли „отвъд”. А трябваше… отново „трябваше”. Да
изхвърли от себе си покълналите кълнове на усещането за
свобода.

Захвърлени сред огромното затворено пространство на 
чакалнята, студентите се търсеха като слепци, изгубили 
усещането си за идентичност. Скупчваха се един в друг, все по-
близо един до друг… и щастливо се топлеха в тълпата. Хваната 
за ръката на  Димитър, като удавник за сал, Ели се сля с тях. И 
не съвсем. Весели и шумни от предстоящото ново, което щеше 
да се случи, те неспокойно се озъртаха и чакаха времето за 
тръгване. Тя броеше секундите, които остават.



С очи, светнали като автомобилни фарове, Анастас се огледа
за Ели и видя Димитър. Никак не му хареса. Висок, строен,
хубав, с черна коса и бели джинси, той твърде свойски стискаше
ръката на момичето, което се бе докоснало до живота на
приятеля му и току-що си бе отишло завинаги от него. Надявал
се бе да има по-голям късмет от Сергей… все пак той бе
начертал чертежа й, не бе получил курсовата си работа даром…
и нямаше намерение да се оттегли от сражението без бой.
Войнствено тръгна към мъжа без възраст, който съвсем не
подхождаше на момиче като Ели…

- Добър ден, казвам се Анастас и съм приятел на Ели… - той се
усмихна възпитано и хищно и стисна здраво с ръката си на
спортист крехката на вид длан на Димитър.

Ели разсеяно гледаше танца на гълъбите под свода на
фоайето.

- Приятно ми е. Аз съм Димитър… - каза Димитър с усмивка и
продължи – Приятелите на Ели са и мои приятели – той твърдо
отвърна на младежкото ръкостискане с калена от трудовашките
години ръка.

„Уверен е в себе си” – помисли Анастас почти обезверено, но
чужд на всеки песимизъм, продължи наум – „Не може да разчита
на нещо, което той има, а аз не… Има време… ще видим – мене или
него ще предпочете…”

Ели, увиснала за другата му ръка продължаваше да гледа
гълъбите и да си мисли, че прилича на тях – уж летят, а са под
купол… дали излизат под небето и знаят ли че има небе и облаци
под него… дали улавят вятъра с крилата си… летят ли срещу
бурята… сушили ли са перушина под светлината на светкавици…

Таблото със заминаващите влакове затрака. Всички, като
подбрано стадо хукнаха към коловоза, който ги очакваше.

- Не ме оставяй, Димка… - гласът на Ели се прекърши сред
врявата на заминаващите. Тълпата ги понесе.

Скупчиха се на перона. Струпали сакове и раници накуп,
тръгнаха да търсят вагона си. Времето изтичаше. Секундите се
процеждаха през брода на „сега” и „после”. И той все по-тесен
ставаше. Заклещваше ги. Прищипа я.



Намериха вагона си. Перонът опустя – без сакове и раници.
Времето изтичаше, заемаха местата си… Ели се вкопчи в своето
„Днес”. Не искаше „после”. Прегърна Димитър, изпи душата
му. Остави го празен на празния перон. Качи са във влака в
движение. Отнесена гледаше с празни очи празния пейзаж в
рамката на прозореца. Ренета я хвана за ръка и я сложи на
мястото до себе си. Свита в дъното на капсулата си, бронирана
срещу света, тя кротко се приготви да просъществува. Още две
седмици, до края на стажа, до началото на ваканцията… До
свободата, когато ще бъде отново сред тези, които обича…

„Обича… обича… тя го обича… и той я обича… Значи, това е,
което има в повече от мен… И то го прави уверен… Свиваме
знамената. Край… Любовта трябва да се уважава, защото… не е
вечна”. Чужд на всякакъв песимизъм, Анастас се усмихна,
поглеждайки Ели.

…
Стажът започна. Като отворен прозорец към бъдещето бе.  

Бели престилки, бели лаборатории. Огромни 
ректификационни колони, заели половината небосклон, когато 
ги гледаш откъм основата им… Мрежа от тръбопроводи, сред 
които се чувстваш като муха в паяжина. Неизбродими заводски 
пространства. Смрад и шум, командни зали с електроника, 
торбички с противогази за всеки и…

Всеки ден ходеха на стаж. Някои скучаеха, други се
забавляваха. Някои, опиянени от досега с живота искаха да
научат всичко изведнъж за своята професия.

Други се уплашиха от нея… Ели се усмихваше отнесено,
слушаше всичко, запомняше всичко и знаеше, че пред нея е
бяло поле… и никога през живота си няма да има нищо общо с
преработката на горива.

Всеки ден се къпеха в подземните бани на завода, след което
ги връщаха в общежитието им на 15-тия етаж, където цяло лято
вода нямаше. Тоалетните, задръстени, смърдяха. Бързо се
преобличаха и бягаха – вън и далеч… в града… Сядаха по
белите пейки в градинките, по белите мраморни прагове на
фонтаните… водата се лееше край тях, на мраморния площад



пред партийния дом… Хората се разхождаха радостни в лятната
жега, спираха до шуртящата вода, чувстваха се разхладени и
доволни… после се прибираха по домовете си, сядаха пред
телевизорите си и уморени заспиваха с убити души.

Дните бавно гаснеха – дълги и знойни. Студентите се шляеха
в теменужния здрач, пиеха кафета в кафенетата, пушеха
подпрени на оградите край тях… И стажуваха – интелектуалци
в провинциален град.

После се връщаха изтощени в далечното си общежитие под
небето, но бяха далеч от небето. И заспиваха в стаи по трима,
забравили за смрадта в тоалетните.

…
- Ели?!
- Да… - промърмори Ели заспивайки.
- Ще ме запознаеш ли с гаджето си, когато се приберем в

София? – със свито гърло и с трепет в сърцето попита Ренета.
- Кое гадже? – поразсънена се размърда Ели.
- Ами онова, готиното, което те изпрати на гарата…
- На коя гара? – съвсем будна се понадигна Ели.
- Ами-и-и на Софийската, преди да тръгнем за стажа…
- Искаш да кажеш с баща ми?! – Ели седна в поза „лотос” и

удави Ренета с учудването си.
- Ти сериозно ли?! Да не искаш да ми кажеш, че оня сладур с

белите дънки е баща ти?! – Рени се беше изправила в средата на
стаята и се давеше в учудването си – Не мога да повярвам… -
заключи тя и седна.

- Вярвай, ако искаш, ако искаш, недей… - Ели се зави с
чаршафа през глава, за да се защити от атаките на комарите и
заспивайки довърши – Ще ви запозная…

…
Дискотеката вибрираше с всичките си атоми… и всички

недобре закрепени предмети, които тези атоми изграждаха
дрънчаха и се тресяха неудържимо. Музиката не се чуваше, а се
чувстваше. Разноцветните лампи влудяваха… и беше хубаво…
защото всички бяха полудели. И танцуваха.



На една крачка от свободата; на дванайсет часа от ваканцията,
освободена от тялото си, Ели танцуваше със затворени очи.
Краката й, боси, едва докосваха лъскавия дансинг. Ръцете й,
голи, се увиваха край нея като змии. Лицето й, бяло, светеше в
мрака между премигванията на цветните светлини… Онова,
което трябваше да свързва петте й части, бе пленено от звуците.
Те го мачкаха, извиваха, усукваха… Дъхът би секнал на всеки,
който се загледа. Последният акорд заглъхна. Тялото на Ели се
завърна. Тя го облече и го занесе на най-отдалечената маса, в
ъгъла, където й бе мястото…

Поредната мелодия взриви тясното пространство между
стените на дискотеката. Всички танцуваха – постоянните
посетители, хлапаци на границата на детството и младостта;
студентите, все още пълни с излишък от енергия, който биха
могли да разхищават и техните преподаватели – изядени от
живота, изгризани, изсмукани, изплюти… в които все още се
спотайваше частица неубита радост.

Анастас, за първи път не съвсем уверен в себе си, пристъпи
към масата на Ели.

- Ще танцуваш ли с мен? – очите му светеха в цветния мрак и
искаха…

- Не танцувам… – очите й бяха затворени, през гъстите мигли
течаха сълзи…

- За него ли плачеш? За онзи, който те изпрати на гарата? –
гласът му горчеше от неподозиран копнеж.

Ели се стресна. Очите й светеха в цветния мрак. И искаха…
Танцуваха блус. Летяха – със затворени очи. Тялото й се виеше

в ръцете му, като змията от Рая, и го подтикваше към грях… или
към желание за познание… Дъхът му спря, защото сърцето му
туптеше в гърлото. Тялото му се долепи до нейното. Летяха – със
затворени очи. Последният акорд разкъса мрака. Прогледнаха.
Видяха. Всеки с друг бе танцувал…

…
Свечеряваше се. Лятното слънце уморено заспиваше. Седнала

с кръстосани нозе в средата на килима в своята стая, в своя дом,
Ели се опитваше да изгони всички мисли от главата си и да



превърне съзнанието си в кристално езеро, чиито брегове се
мият от затихващи вълни… Първо заглъхнаха звуците, после се
разпръснаха мислите… последни си отидоха цветовете…

… Златен пясък и сини вълни… Някой-никой тича сред тях…
Хвърлен камък в дълбините на чистото езеро.
Ели се гмурна, стигна дъното, взе камъка и го извади. Положи

го на брега. Бял камък върху черна тиня…
Вълните на езерото замряха. Дори вятър нямаше, който да

набразди повърхността му… Само цветни звуци танцуваха
някъде по тъмното му дъно…

Ели тръсна глава. Прогонените мисли се върнаха в нея.
Седеше вкочанена в средата на стаята…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов
Седя вкочанена в средата на стаята. Мъртва съм. Избягах от Утре

и Вчера. Оказа се, че нямам Днес.
Екзистенциални мигове…
Късове чист спомен…

Или чиста представа?
Понякога не вярвам, че ги е имало…
…
… Преди трийсет часа бях къс движеща се енергия. Бях източник

на светлина, на сила, на зной. Бях бомба, която взриви една зала с
танцуващи хора…

Преди трийсет часа запалих очите на хората в нея… И те
започнаха да излъчват : възхищение – очите на възрастните ми
преподавателки; радост – очите на моите връстнички; обожание и
копнеж – очите на моите колеги… И онова, което навярно са
излъчвали очите на пияните сатири – очите на моите пияни
преподаватели…

Преди трийсет часа можех да направя с всеки това, което
пожелая… Жив къс енергия, роден от цветна светлина и музика,
хвърлен в една зала, пълна с хора, които копнеят за глътка щастие…

Аз бях за тях глътката.
Но жадна останах…



…
Седя вкочанена в средата на стаята. Пак слушам музика – болка,

която ни буди. Болка, която смъква леността от душите и онова,
което ги прави сиви… затлачени… примирени…

Музиката е нужна като болката. Нужна е – да ни накара да живеем.
Нужна е – да ни направи хора…

…
Угаснах.
…
Музиката спря.
 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов
Нов семестър – нов бележник. С какво да го запълня?
Може би с това, че за да проясня мисълта си, ми е нужно да пиша…

Или да намеря моята мисъл сред многото мисли, които бродят в
главата ми…

Или да започна с умората.
Умората на началото. Каква ли ще е в края?
Или с отчуждението и самотата?
Или с волята, която ме изправя срещу „трябва”…
Или може би с това, което се случи днес – един обикновен ден от

началото на зимния семестър на третата година от
задължителното следване…

Как мразя задължителното следване! Не се научих да не мразя… Но
може би сега омразата ми е насочена само към предметите и
категориите… не към мен и към други живи същества.

Или… Първото, което ще напиша в новия бележник, ще бъде
описание на чувствата, които ме изпълват… (или препълват?!), при
мисълта за моя нов приятел…

… Обичам го. Не, обожавам го. И той ме обожава.
Познавам го отдавна, но се влюбих в него едва сега, когато сме сами

в голямата му къща.
Харесвам рунтавия му бретон и тъмните очи, с които наднича

иззад него, пълни с несподелена нежност и любов. Обичам
прегръдките, с които ме посреща всеки ден и нетърпението, с което
ме извежда на разходка… Обичам погледите на завистниците, с
които ни оглеждат и буйната му радост сред дърветата. Обичам
тихите ни вечери, когато аз чета, а той заспива на дивана, заровил
главата си в краката ми…

Обичам моя Чарли, обожавам го… И той ме обожава, днес…
… Не искам твърде бързо Елиза да се върне от своята ваканция…



Тогава Чарли пак нея ще обича, а аз ще бъда тази, по която лае,
когато позвъни…

Чарли лаеше, без някой да звъни. Беше му скучно. Новата му
приятелка не умееше да го забавлява добре. Не го гонеше из
стаите, както правеха децата на Елиза. Не го галеше зад ушите,
както правеше тя… не му позволяваше да й хапе краката, нещо,
което си беше в реда на нещата… Само пишеше, пишеше,
пишеше… и шумолеше с тези досадни, подредени и
прищипани в единия край хартийки, до които не му
позволяваше да се доближава. Чарли слушаше, защото беше
възпитан добре и обичаше да го хвалят. Тогава получаваше
топъл глас, нежен поглед и милувка по врата… предпочиташе
милувката да е зад ушите, но… и така не беше зле… И все пак…

Той погледна металната пръчица, която Ели държеше и бързо
движеше по листа… Хартията беше свещена – не се докосва, не
се гризе… евентуално, може да се подуши… Но металната
пръчица???

Както дремеше, легнал на дивана, той отвори едното си око и
скрит зад рунтавия си бретон огледа обстановката край себе си.
Тя пишеше, бележникът почти се бе изхлузил от коленете й… И
едва-едва държеше химикала с тънките си пръсти. Той трезво
прецени разстоянието и ъгъла; компетентно изчисли скоростта
и силата и… грабна писалото от ръцете й. Тя изпищя и го
подгони из всичките стаи на къщата. Когато й позволи да го
настигне, след като се беше вече изморил, той седна кротко в
краката й. Тя строго му нареди да й даде химикала. Даде й го. И
получи похвала. Сладък глас и топъл поглед… погалване зад
ушите… живот… Разнежена от послушанието му, временната
му стопанка отвори хладилника, извади парчето салам –
дневната й дажба от студентските столове, която не ядеше - и му
го даде цялото. Седнал чинно на пода до нея, Чарли не можеше
да овладее въртеливото движение на опашката си. Когато
получи позволение да вземе мръвката, той почти се задави… И
животът продължи.

Ели изми химикала си, леко пострадал от кучешките му зъби,
и продължи да пише в новия си бележник.



 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов

НОВА СТРАНИЦА
Нощ е. Сама съм. Дори Чарли спи, престанал да гони комарите.

Тихо е. И те не пищят… Рано започна тази учебна година… Дали ще
я прекъснат, за да ни запратят пак някъде накрай света?

Току-що прочетох „Живот назаем”. Обичам Ремарк. И домовете с
големи библиотеки…

Чувствам празнота. Още от първата страница подозирах края…
но въпреки това, последната страница ме затрупа под себе си. Нелеп
край… Всички романи от добри писатели имат нелеп край... Досадно
и уморително - за читателя… Отначалото до края всичко е ясно.
Просто – така трябва. Така се пише… За да е интересно? За да боли?

Никой не пише сиви романи. Никой не пише романи без действие…
такива, в които няма събития, няма герои, няма съдби… В които
никой не умира изненадващо…

Навярно е приятно да убиеш героя си. Да объркаш и трогнеш
читателя. Да го накараш да се замисли за несъществуващи
проблеми… Несъществуващи в неговия еднообразен свят…

Никой не пише сиви романи. Те не се четат. Тях ги преживяваме,
скрити зад четирите стени на клетките си…

И не мислим за безнадеждността, на която е обречено
съществуването ни…

Но който чете Ремарк чувства безнадеждността, която е обсебила
героите му. И това, което последната страница на романа оставя в
него е освобождение, което разрушава равновесието на мъртвите ни
дни…

Нелеп край – трикът на всеки голям писател.
Затрупана съм под руините на моя свят…

…
Днес дойде есента. Изведнъж.
Първо дойде съзнанието за отговорност, а после студът…
Топлим се с Чарли на дивана, сгушени един в друг. Вече не се опитва

да изяде химикала ми.



…            
…Елиза се завърна. Чарли вече не е мой. Върнах се у дома. И, както

предполагах, той отново започна да ме лае, когато им отивам на
гости… Все пак, струва ми се, че дълбоко в преданите му очи има
една закачка към мен…

…
Няма в какво, няма къде да се скрия от внезапно връхлетялата ме

самота… Четях стария си учебник по френски, когато, кой знае
откъде и как, в главата ми изригна споменът-представа за една тиха
улица, за един жълт велосипед, за мама и за татко. Аз карам
щастливо първото си истинско колело, коленете ми целите са в
засъхнали рани, вятърът, роден от скоростта ми си играе с тежките
ми плитки… мама и татко, хванати за ръце, са някъде пред мен, или
зад мен… Спомен, отпреди петнайсет години… Или бяха петнайсет
дни? Когато, пак яхнала жълтия си “Пегас” препусках из
махленските улички, пленила вятъра с късите си къдрици, а мама и
татко вървят ръка за ръка някъде пред мен, или зад мен… а времето е
спряло, спряло…

Затварям очи… Искам да съм другаде…
…
Камбаната на „Александър Невски” бие продрано… И призивно…

Напомня ми колко е трудно да се откъснеш от безмилостния ред на
нещата… Обезличаващият навик, който ни движи през живота,
който не е наш… Камбаната на “Александър Невски” бие и ме зове.
Противопоставям й се, защото в съзнанието ми тя се превръща в
символ на всичко задължително. Разкъсва ме…

Всичко задължително ме зове…
Така, както натрапчивият вой на сирените и мигащите светлини

на „Рама” („Среща с Рама”- Артър Кларк) са зовяли роботите й към
морето, в което ще бъдат разградени…

Разкъсана съм… Не отидох на тренировка. Не отидох на урок.
Защото са задължителни… Но нали аз пожелах да уча френски и
карате… Тогава – кое е задължителното и кое не е…

Мразя се. Защото не съм тази, която искам да бъда.
Не знам коя съм.
…



Отражението ми и
отражението на Слънцето –
в едно огледало…

Светлина и стъкло –
всичко е бяло…

Твърде многословна съм, а исках да напиша Хайку…
Сами сме – аз и отражението ми. Усмихвам му се. И то ми се

усмихва… Моята усмивка е само за отражението ми. Неговата –
само за мен… Хубаво е – когато една усмивка е само за теб…

…
Не бях виждала Анастас от края на стажа. Днес разговаряхме

повече от час. Настроението ми е ведро – дали не съм влюбена в него?
Сега чета книгата, която ми подари – начален курс по карате-до от
Масатоши Накаяма, в превод на английски. Чета я с речник и молив
в ръка – могла ли съм да предположа някога, че ще ми трябват думи
като „коляно”, „ритник”, и „пета”… Щастлива съм. Така и не 
можах да прочета сериозно  книжката с подобно съдържание от 
библиотеката на татко. Тази е доста по-добра… 

Бях разказала на Анастас онази стара история с кошчето за смет,
захлупено на главата ми… много се смяхме… Той ми каза, че може да
ме научи на древното бойно изкуство за нападение и отбрана…
Предложи ми да тренираме заедно – имал специална зала в дома си за
тази цел. Разбира се, отказах… ( Защо „да се разбира”, не знам, но
отказах)… Записах се в курса, който са организирали към
Института - вместо часове по физическо възпитание… някога Петя
ходеше в подобен курс по тенис… колко отдавна не сме разговаряли
мислено с нея… А дали разговаряме… или всичко е само в главата
ми… Уморена съм… всичко избяга от мен…

… Устоявам – срещу света и себе си. Все побеждавам. Защо?
И се боря… с какво… за какво…
Днес се борих с тялото си. Искам да го подчиня на волята си.

Искам – да спра времето; да го върна назад… да се върна назад – при
моите 14 години… когато учех фехтовка. Нужно ми е . Сега.

В лепкавата от пот и умора тъмнина ми се струваше, че не съм
писала от век. Сега виждам, че не съм писала само две седмици…
Много планове имах за тези две седмици, от които не изпълних



нищо… Половин страница от недописан разказ, две прочетени
книги… и битка с моето тяло, която спечелих. Мокра, задъхана, с
треперещи мускули и разтегнати сухожилия – победих се. Направих
всички азани, които някога правех като дете, когато баща ми ме
занимаваше с йога… и сто коремни преси… (Ако учителката ми по
физическо възпитание от гимназията ме види отнякъде, няма да
повярва, че съм аз. И аз не вярвам.)

Победих се.
Но коя съм аз?!
…
Една от двайсетината облечени с бели пижами фигури, Ели

размахваше крака като вятърна мелница, а после с ръце се
опитваше да пробие невидима стена. Отворили всичките десет
прозореца на физкултурния салон, студентите тънеха в прах и
воня. Треньорът им, когото наричаха „сенсей” и който им беше
професор, но не по физическо възпитание, разбрал, че не може
да надвие жегата вътре, ги поведе „на бегом” към стадиона.

Хукнаха с боси крака по изгорялата му трева. Здрачът на
вечерта падаше върху короните на дърветата заедно със
смрадта, която се разнасяше от близкото фармацевтично
предприятие. Ели тичаше с разранени крака и бе щастлива.
Мехурите по ходилата й се пукаха, кървавата им слуз изтичаше
и попиваше в бинта, с който ги бе превързала и беше щастлива.
Затворила очи пиеше вятъра, който във въображението й бе с
дъх на море и водорасли… И си представяше, че е Малката
русалка… Само не бе сигурна кой е нейният принц… Нито
дали се превръща в русалка, или в човек…

Анастас тичаше зад нея. Гледаше тила й, по който танцуваха
непослушни къдрици и му се искаше да пъхне пръсти в
охлювчетата, които образуваха…

Гердан от бели перли, пръснати върху изтлял килим от зелена
растителност.

Есента бе изпила без остатък топлината на пръстта. Застинали
бяха тревите над нея. От все още неумрелите листа на дърветата
се оцеждаше хлад. Леденееше настъпващата нощ. Само
двайсетина тела, разхвърляни в мрака пулсираха и изпръскваха



живот. Застанала върху главата си, Ели гледаше звездите. Далеч
от светлините на града, те пъстрееха във всички нюанси на
бялото…

… Автобусът спря на последната спирка. Изхвърли товара си
зад Университета и уморен запъхтя към студентския град.
Анастас помогна на Ели да се измъкне от тълпата. Минаха
покрай закъснял (или подранил?) камион, който зареждаше с
провизии мензата. Той се протегна, взе две кофички с кисело
мляко и й подаде едната.

- Много е полезно след тренировка… и преди други неща…
- Не трябваше ли да си ги платим?
Той вдигна рамене, порови из джобовете си, извади един

неупотребяван купон, направи от него самолетче и го хвърли по
посока на камиона.

- Така става ли?
Ели, вече изпила млякото, се усмихна.
- Да, така е чудесно…
Двамата вървяха от двете страни на тротоара. Натриевите

лампи пръскаха жълта светлина над тях. Афишите от киното се
взираха в лицата им. Изведнъж Ели спря като закована.

- До тук съм. Благодаря и лека нощ.
- И аз ли съм до тук?
Вселената отново колапсира. Срина се. И стана точка… онази,

в която можеш да бъдеш навсякъде.
Тъмнината стана бяла. Бяло и празно. И от празното тръгваха

две пътеки. Ели виждаше върховете на обувките си, бели. И
знаеше, че в този миг настоящето се разцепва на две… и може да
избира… да избере… в коя половина да остане…

Бялото в главата й бавно посивяваше. Звездите пак изгряха.
Вселената започна да расте. И точката, в която беше се
превърнала, започваше да губи измеренията си… Останаха й
само две… Една пукнатина, минаваща открай до край през
безистена, който ги приютяваше, бележеше границата между
настоящето, което щеше да се превърне в бъдеще и онова, което
щеше да умре…



Ели остана в своята половина. С уши, заглъхнали от звездни
бури чу гласа си отдалеч…

- До тук си…
Направи крачка в своята посока. Спря. Видя очите му –

въртящи се спирални галактики, които изхвърляха звездите си в
пространството. Протегна ръка – през бездната на двете
Вселени. Той я пое. Здраво и плътно ръкостискане. Дланта й се
запали.

- Лека нощ, Ели…
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов
НОВА СТРАНИЦА

Отиде си. Останах в моя свят.
Чувствам се нереална.
Моя свят ли избрах, или отидох в другия?
Нелеп въпрос – знам, че съм в моя. Студен и хладен. И далечен.

Нереален. Боли. От самота. Не се оплаквам – аз я избрах. Днес беше
ден за избор.

Днес пак видях два пътя да тръгват от краката ми. И пак избирах.
Пак избрах… Не този, който би могъл да стане “единствен и за цял
живот”. Избрах си самотата. Боли. Не се оплаквам.

Самота-свобода, докога ще те пазя?
Днес мечтах за света. Не. Днес протегнах ръка и го хванах.
Тогава видях всичко, което би могло да се случи… Да го разказвам

ли? Стара игра, с която всичко започва и свършва. Усмивка,
целувка… среднощна разходка и сън под дървета с покров от звезди…
Красиво, нали? Може и по-пошло… По-пошлото няма да го разказвам.
Резултатът е същият. Няма да го казвам.

Така е до края. Стара история, като света…
Самота-свобода, докога ще те пазя…
Днес мечтах за света. Не. Днес разбрах, че всичко, което би могло

да се случи, е само в ума ми.
Да разказвам ли? То е толкова ясно… Аз и Той… бихме могли да

съществуваме заедно само доколкото той е фикция на моя разум.



Няма място в реалния свят, в което бихме могли да имаме бъдеще.
Бяло и празно е вече… Заключих се в своята Антивселена… Ако
някога се докоснем, това ще предизвика взрив от светлина и нищо…

Боли. От самота и нищо.
Не се оплаквам.  Днес бе ден за избор и избрах.
…
Заваля дъжд. Цяла нощ валя. После цял ден, после цяла

седмица… Студен и влажен, светът зъзнеше и потъваше все по-
дълбоко в зимата.

Лекциите и упражненията се редуваха – час след час, ден след
ден… едни и същи до безкрай. Разхвърляли тетрадките си по
масите на кафенетата студентите умуваха как да се доберат до
края на семестъра, без да изгубят лицата си. Умората се
трупаше – не от друго, от еднаквост и тъпчеше душите. Стъпка
всички. Само Антония беше различна. Плуваше в облак от
розово щастие над всичко, което се влачеше сиво в сивата река
под краката й. Носеше растящия живот в себе си като в клетка и
се опитваше да го запази… От себе си? За себе си? Или за някой
друг?

Трамваите тракаха – в старите си релси, отеснели.
Автомобилите се провираха между тях и изпръскваха локвите,
сврели се между колелата им. Хората джвакаха по мокрите
тротоари. Ходейки, изцеждаха водата от обувките си…

Вървяха под дъжда. И бяха сухи. Всяка пазаруваше това, от
което има нужда – разбраха се без думи. Когато се разделяха,
Ели запита :

- Защо всичко, което купи бе двойно? Две шапчици, два
чифта терлички… два чифта гащички и два комплекта с
пелени?

Антония се смути.
- Не е само за мен… Исках да купя и нещо за Фуонг… Аз имам

всичко. Тя няма нищо - нито близки, нито пари… а нейното
бебе първо ще се роди…

Ели припряно започна да рови из джобовете си. Извади малко
пари. Антония хвана ръката й.



- Не. Ако искаш, друго й купи… Едно бебе има нужда от
много…

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов

НОВА СТРАНИЦА
Странен ден. Дълъг ден. Какво ли не научава човек, когато пазарува

с една бъдеща майка… Купих един комплект бебешки дрехи (за Фуонг,
нали си няма нищо) и едни чорапки (за Антония, нали си има всичко).
За себе си купих три книги – Зола, Моъм и Фелини.

Здрачава се. Облаци подтискат града. Забулват небето, скриват
слънцето, спират топлината… Есен е. Светът умира уморен…

…
Започнах да чета „Луна и грош”. В предговора пише, че са

използвани моменти от живота на Гоген… Това ме кара да обръщам
страниците една след друга… Като под хипноза…

Като под хипноза си спомням моята среща с Гоген… Невежи 17
години… Защо не знаех повече тогава? Защо не мога да погледна с
днешните очи? Или навярно така е по-добре. Тогава повече съм
чувствала… Тогава, когато цветовете капеха от върховете на
пръстите ми и изтичаха в пространството край мен…
Неоползотворената енергия, която бликаше в ума ми и се разливаше
щедро в ръцете ми… Защо не ги накарах да рисуват, тогава, тези мои
ръце… тъй различни и живи, тогава… като две Вселени…

Или навярно, така е по-добре. Днес повече зная… За мъртвите
цветове…

Чета „Луна и грош”. Нощта преваля…
…Това, което прочетох, ме кара да мисля, че животът ми не е

свършил… и съдбата ще ми даде възможност да осъществя това,
което е заложено в мен…

Полилеят хвърля жестоката си светлина върху главата ми… За
всичко има време… И някой ден ще напусна сигурното сиво… За да
творя, или да загина… (Силни думи, твърде силни – дори за
„бележника за мен”… а, обещах си, този няма да е „за мен”) И все пак,
знам, че няма да се примиря със сивия ден… нито със сивото в мен…



… Нощта си отиде. Сивото утро ме връхлетя…
Дочитам последните страници… И искам да пиша…
За Гоген? За Стрикланд… или за Моъм… Или за себе си?
Или да пиша за това, че „хората са като в бронзови кули”… или в

капсули от друго време-пространство?
Да пиша ли за това, че „човек иска да даде богатствата на душата

си, но няма кой да го разбере”… Или да пиша за това, че човек иска да
даде богатствата на душата си, но няма кой да ги вземе…

Или да пиша за „безумната самотност на гения”… или, може би за
моята самотност…

Да пиша – за зачеркнатия безличен живот и новото екзотично
начало? За отчуждеността от близките; за домът, към който цял
живот се стремим? За…

Багрите на Вселената изтичат от върховете на пръстите ми…
Отново. Отново – не мога да ги уловя… Отново…

Дланите ми туптят, изгарят, изгарят ме, изгорях…
Аз видях картините на Гоген… Видях ги – сега.
Истинските картини на Гоген, пулсиращи с всичките си цветове,

облени с цялата им светлина… онази там, на острова, сред
тропическите бездни… а не онази там, в музея, сред Париж…

Багрите на Вселената изтичат от върховете на пръстите ми.
Капят, ярки, върху листа…

Не нарисувах картините си.
Не вярвам – във всяко ново начало…
Което е мъртво – мъртво е.
Ръцете ми са сухи. Но цветовете, които изтекоха от тях са там,

върху листата. И ще родят нови светове за моята Вселена.
Не само за моята…
Вярвам – че имам време за ново начало…
…
Денят – сив и тежък, премазваше всичко по пътя си. Както

валякът заглажда асфалта… и оставя след себе си - сива
гладкост.

И идваше друг – още по-тежък и още по-сив. Издълбаваше
дупка в асфалта…



После – другият - още по-сив.  Не оставяха време за ново 
начало…

 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА

Слънцето, отдавна изгубило топлината си, успя да разкъса
сивата пелена на небето и да огрее света.

Окапала шума, умряла трева и борове, пазещи зеленината
си… Опушени сгради, напукан асфалт, изгнили коли и
трамваи… Небе, кобалтовосиньо, измито от жълти лъчи…

…
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Събудих се половин час преди необходимото. И мислих – половин
час…

Мислих за нелепия си живот… всъщност, „живот” не е
подходящата дума. Съществувам -  по разписание. И нямам време - 
дори за да мисля.

…
Вчера изгубих парите си, заедно с билета до Пловдив… Забравих ли

ги някъде, откраднаха ли ги – не знам. И изведнъж разбрах, че съм в
капан – не мога да отида никъде…

… След три дни е студентският празник. Не искам да съм сама…
Но бих ли могла да не бъда?

Бих ли могла – да отида при някого… тук… не при Диляна… и не
при мама, а „Тук”, „Днес”… Не, сега.

Действителността е на една крачка от мен. Ако протегна ръка –
ще я докосна… И ще бъда при някого – тук и сега…

Бих ли могла, както някога, да застана пред пресния ров и да
скоча… Някога скочих… Някога… моят скок-полет, с който
прегърнах Земята и усетих силата й… И своята…

Днес се страхувам от прозрачния ров, край който вървя всеки ден – 
на една крачка от разписанието ми е прясната пропаст. Никога не 
съм  надничала в нея… А днес?

… Реалността е на една крачка от мен. Като стена от прозрачен
гранит. Ако протегна ръка, ще се докосна до нея. Не протягам ръка...
Страх ме е - че няма да разбия прозрачната стена, а себе си…



…
Свита на топка във фотьойла до прозореца, Ели гледаше през

него и пишеше. Гаснещата светлина се опитваше да се
промъкне вътре, да докосне бележника и очите й. В съседната
стая малкият внук на Люба караше камион и бръмчеше със
звука на всички камиони по земята. Телевизорът бълваше
дезинформация, нарече-на “новини”, транзисторът в кухнята се
надвикваше с вечерящите в нея. На долния етаж Мина свиреше
“Апасионатата” и се опитваше да се скрие от спомените си…
или да намери себе си. Светът с грохот се рушеше, но още
никой не го бе забелязал.

Свита на топка във фотьойла си, Ели пишеше…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
… Току-що прочетох една статия за Николай Лилиев. Това ли ме

чака – един безкрайно дълъг живот, кристално чист и
недействителен, безкрайно далеч от света? И вечна болка в душата?
И съприкосновение само с листа…чрез молива, който държа с
изтляващи длани…

Не искам това.
… Изтръгнах се от разписанието си. Открих, че между небето и

земята може да се съществува…
Пиша…
Не правя азани, не съм на тренировка; няма да отида на урок, нито

на кръжок… няма да чета. Ще мисля.
Но това ли е „изтръгване от разписанието”?
…
Изтръгнах се от разписанието си. На следващия ден.
В гората съм – далеч от всичко. И от себе си.
Не съм сама. Хора минават край мен…Въртят се – като

водовъртеж.
Не. Земята се завъртя. Тичат младежи, лаят кучета,

велосипедисти профучават между дърветата...
Кретат старци – жалки в своята уродливост, те вървят

нанякъде… и са живи, по-живи от мен, с живота, който някога е



пулсирал в телата им…
Седя на пейка в гората. Залепнах за седалката й. Слънцето се скри и

се превръщам в камък… Не искам животът да мине покрай мен, без да
протегна ръка, за да го спра.

Старците вървят край мен, поглеждат ме с очи, в които няма
любопитство. Седяща, пишеща, на гола пейка през декември…
Отминават - без учудване в угасналите си очи. Вървят, изживели
живота си…      

А аз?
Ако не тръгна след 5 минути, ще се вкаменя.
…
Не тръгнах. Не окаменях.
Вдигнах поглед към върха на дърветата. Гората отново се

завъртя…
И видях – врабчетата чуруликат в клоните й, катерици се гонят

между тях, събудени от слънцето мухи бръмчат сред окапалите
листа на храстите, под гниещата шума нещо пропълзя, кълвачи
чукат по кората на дърветата… Обляна в декемврийско слънце,
гората оживя.

Земята се върти. И тя живее. Следва пътя си по вечната си
орбита край Слънцето…

Аз нямам свое Слънце. Какво ли ме изхвърли по хипербола в
безкрайното пространство?.

Къде отивам?
Минутите потъват в миналото… И аз потънах с тях.
Слънцето грееше, не щадеше лъчите си. Искаше да стопли

земята, дори през декември. Гората шумеше – с клоните си,
защото листа отдавна нямаше. Ликуваше – поела топлината,
която не очакваше. Не, ликуваха обитателите й…

По пустата алея край нея вървеше момиче. С бяло яке и сини
джинси, с кожен сак през рамо и подскачащи коси…

…
С бяло яке и сини джинси, с кожен сак през рамо и

подскачащи коси Ели тичаше по снежната пътека и потъваше в
сърцето на планината.



Шумно бе. Неделя бе. Захвърлили седмичното разписание,
хората потъваха в бялото край себе си. Нарамили раници,
съблекли тежки пуловери, дори по бански, те се катереха нагоре
по стръмното и ставаха все по-леки (но не само защото се
отдалечаваха от центъра на Земята) и все по-свободни.

Стиснала зъби, за да не позволи на надигащия се вой на
болката да я победи, Елиза вървеше до Ели. Някъде напред по
пътеката тичаха децата й. Тя забави крачки за миг, за да даде
възможност на рушащите се стави да отдъхнат и зарея поглед в
небето над себе си.

- Няма нищо по-прекрасно от природата… Погледни
извивката на онзи облак… Да, тъмния, до слънцето… като
старческа усмивка е… А виждаш ли тъмното петно, онова там,
към върха на бора… Прилича на косите на дете, което се е
покатерило високо горе…

Ели спря на крачка встрани от потока, който газеше снега по
пътеката, без да го вижда. Притвори клепачи и вдигна глава…

- Погледни! Сега твоят усмихващ се старец прилича на
дракон, който току-що е изплюл слънцето…

- А оня камък там, с тревата, останала под него… е като
настръхнала овца…

- Овцете не настръхват.
- И няма дракони.
- Но е красиво…
Разсмяха се – всяка скрила болката си, затрупана дълбоко в

нея. Поеха дълбоко дъх. Елиза с труд извади краката си от снега
и тръгна нагоре. Ели я следваше. И с всяка крачка духът й
укрепваше.

Стигнаха билото. Градът се криеше в мъгла.
…
Мъглата беше гъста като облак. Един до друг вървяха – без да

се виждат. Чуваха само стъпките си – като в трилър.
Изведнъж облакът свърши. В края му изплува тролейбусната

спирка.
- Вървят през града, наоколо мрак и мъгла… само стъпките им

се чуват… И зад тях върви чудовището… очакваш да се появи



иззад всеки ъгъл и да отхапе главите им… - Никола драматично
замълча, след което продължи делнично - Такъв ужас не бях
изживявал, както докато гледах този филм… Не помня
заглавието му… Но ако ми попадне…

Светкавици засвяткаха в мъглата – като в преизподня. Като
чудовище от мрака изпълзя тролея, пълен с чудовищни лица –
изпити и бледи, с провиснали бузи, с изгорели очи и без устни,
хората се прибираха по домовете си, в края на деня.

- Искаш ли да те изпратя? Сигурна ли си, че не те е страх?
- Благодаря, ти вече ме изпрати… Не знам дали бих намерила

пътя до спирката в тази мъгла… От тъмното не ме е страх… А
такива историйки, разправяй ги на други… Дори от тъмното в
душите и силите на злото, които ти така добре пробуди, не ме е
страх… - Ели се усмихна – А теб? Дали не те е страх да се
върнеш сам в мъглата? Може би чудовището ще отхапе твоята
глава на някой ъгъл?

Никола я погледна хладно през синята мъгла, засенчила очите
му.

- Ти май не разбираш от шега…
- А ти шегуваше ли се?!
Тролеят отнесе гласа й към нейната спирка.

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов
НОВА СТРАНИЦА

Изглежда, надценявала съм способността си да отблъсквам
хората… Не бях сама на празника.

Сутринта отидох на Витоша с Елиза и децата… Небето беше
блестящо като снега. Въздухът беше кристален. (Как ли би изглеждал
въздухът в твърдо състояние? Странно, защо когато искаме да
кажем, че той е много чист, прозрачен, т.е. „разреден”, казваме, че е
„кристален”, т.е. „твърд”?) Като камбанен звън звъняха гласовете на
хлапетата… Пързаляха се по целия път надолу.

Ние с Елиза говорихме през цялото време – и „нагоре” и „надолу”…
Понякога ми се струва, че тя ме разбира по-добре от Ана…



… Все едно – бележникът ме разбира най-добре. Той възприема
думите ми и мислите, заключени в тях, без да се опитва да ми
натрапи нещо свое…

Вечерта отидох при Никола. Докато съм била на Витоша, той се
обадил на Люба и ме поканил на празник.

Странен празник, но мой.
Трудно намерих квартирата му - в един от новите квартали, не

много далеч от центъра, но всъщност – друга планета. Познах
апартамента по шума, който се процеждаше през врати, прозорци и
стени. Истинска студентска бърлога. Добре, че ме посрещна този,
който ме покани… навярно бих си тръгнала, ако друг бе отворил на
позвъняването ми. Вътре бе хаос от човешки тела, мебели, мръсотия
и дим. Препъвах се, задушавах се… накрая се добрах до стаята с
видеото. Насядали по дивани и столове, дори на самия под; захапали
по една цигара и чаша с твърд алкохол, присъстващите със затаен дъх
наблюдаваха как двама нинджи се пребиваха върху покрива на един
небостъргач. Добрият уби лошия. Така и не видях лицата на хората,
с които прекарах два часа. Прибирах се в мъглата. Никола ми
помагаше да намеря брод през гъстите й талази…

Когато се прибрах у дома, започнах да изчислявам проекта си по
„процеси и апарати”. Досадно, но аз съм си виновна, че не останах до
края. Можех кротко да се напия и да заспя в нечий скут…

Не, не можех…
… Слушам китайска музика и се откъсвам от света. Ако имах бои,

бих нарисувала едно прозрачно езеро в подножието на прозрачни
планини…

Отнасям се… Отнесох се. Взех химикала с лявата ръка, за да се
задържа „сега” и „тук”.

… Когато затворя очи ми се струва, че с пръсти мога да моделирам
звуците, които изпълват ума ми…

…
Дните продължиха стройния си марш. Един след друг

умираха. Един след друг убиваха по нещо в тези, покрай които
профучаваха.

Подута като балон, като отнесена от вятъра, Антония изчезна
за една седмица от Института. Върна се стройна и щастлива, за



да почерпи цялата група за първородния си син. Скоро всички
забравиха сина й (като че ли и тя). Затрупани под купове
ненужни контролни, тестове, проекти, протоколи и още хиляди
неща, студентите забравиха и себе си.

Дните продължаваха стройния си марш. Един след друг
умираха. Един след друг убиваха по нещо в тези, покрай които
профучаха.

Затрупала с милиметрова хартия и купища листчета със
сметки плота на масичката в кафенето, Ели едва успяваше да
изравя изпод тях чашата си с кафе, когато й се приискваше да
отпие.Звънецът отдавна беше ударил и тя не очакваше, че
някой би й досаждал точно сега, когато лек повей от движещо се
тяло разбърка най-горния слой от изчисленията й.

- Здравей! – Анастас беше седнал на стола срещу нея и я
гледаше с откровена усмивка – Искам да поговорим за бизнес…

Ели изпусна химикала и калкулатора си…
- За какво?!
- Слушай ме, ще съм кратък. Трябват ми пари. Сигурно и на

теб не са ти излишни… - той замълча за миг и продължи – Ето в
какво се състои идеята ми… Ти, така или иначе, им изчисляваш
проектите… от мен, така или иначе, искат да им ги чертая… Е,
аз чертая твоя, ти изчисляваш моя… хубаво. Пито-платено…
Ами другите? Откъде-накъде за тях даром…

- Ами-и-и… те са ми приятелки… колеги… Щом мога да
помогна, помагам…

- А на теб някой да ти е помогнал за тия три години и
половина ей така, без нищо? Не, нали…

- Не съм имала нужда…
- А-а-а, да. Ти нямаш, те имат… И защо е така? Мислила ли

си? Защо ти можеш, а те не могат? Защо ти сега седиш тук,
затрупана с тези сметки… е, вярно, ти смяташ, все едно, че
люпиш семки, ама все едно… Ти смяташ, а те люпят семки и
хихикат в съседното кафене… Защо да е така? Не е
справедливо… В края на краищата и за ума трябва да се плаща,
както и за труда…



Ели мълчеше и скубеше кожичките от пръстите си. Отдавна 
не го беше правила… това, с кожичките. А иначе – цял живот 
беше  правила  по нещо за другите без да иска замяна… Винаги 
бе мислила, че им го дължи… защото тя има, а те нямат…
Наведе се и взе от пода калкулатора и химикала… Избърса ги в
коляното си от мръсотията, която бе полепнала по тях.

- Не мога за пари… те са ми приятели…
- А аз не съм ли? Защо да изкарвам проклетите пари като мия

нощем улиците, щом мога да ги изкарвам като чертая
проекти… Учим, за да станем инженери, нали? А не миячи…
или копачи, строители, скубачи на цвекла и плевели, събирачи
на домати и какво ли не… Ти си учила петнайсет години…
Изкарала ли си досега нещо с ума си… поне един мижав лев
платили ли са ти затова, че си умна?

Ели продължаваше да скубе кожичките от пръстите си…
- Добре. Но за моите приятелки ще е безплатно… Освен това

…
- Знам. Аз ще търся клиентите и аз ще преговарям. После, ти

смяташ, аз чертая… Парите поравно… Ако работата се
разрасне, ще си наемем още някой…

Ели се разсмя така, че чашата й заподскача и запрескача
записките й, разхвърляни по масата.

- Все повече ми харесва тази твоя идея… Май ще трябва да
помислим и за нещо като офис, а?

Тя продължаваше да се смее, Анастас се подсмихваше едва-
едва и странни пламъчета пламтяха в очите му.

- Е, съдружник, ще си стиснем ли ръцете? Да знаеш, много
бихме напреднали с теб, ако живеехме някъде другаде…

…
Нощната лампа изхвърляше цялата си светлина върху листите

с изчисления, които Ели бе разхвърляла върху бюрото си.
Волфрамовата жичка нажежена жужеше. Като комар… помисли
си Ели и й стана още по-горещо. Стана от стола, схванатото й
тяло простена от болка. Отвори широко прозореца. Навалелият
по перваза сняг падна върху радиатора, стопи се и се изпари.
Вятърът отвя образувалата се влага. Ели се опита да я задържи,



поглъщайки дълбоко хладен въздух. Слепоочията й пулсираха
от болка… Очите й горяха и черни кръгове танцуваха пред тях.
Обърна се към стаята и с отвращение погледна стола, който я
очакваше. Не седна на него. Фотьойлът до прозореца я приюти.

страница без дневник
… Часът е два и трийсет през нощта. Нощната лампа изтля,

изяла всичките ми изчисления. Страхувам се да не сгреша…
„Смятам, както се люпят семки”? Така ли било? Де да беше…
Главата ми я няма вече… Не мога повече, бих казала… как бих казала
„не мога”. Но не мога – да го кажа… Пак „трябва”…  Все „трябва”…

И сега „трябва” – да пиша… Ако искам  - да продължа да смятам… 
Ще пиша за умората… За да я изхвърля от мен – ако мога… „Трябва”
да пиша за умората… За тази, вече не физическа и вече не
психическа… за тази всеобхватна умора-настояще… всепоглъщаща,
смилаща, обезличаваща…

Обезличаваща… Това е думата…
Аз все по-рядко пиша… И не защото няма време (наистина няма)…

А защото със страх протягам ръка към личността си – затрупана
сред листите на стария и новия бележник, в бележника за себе си, в
бележника за другите… в разни дневници и листи с опити за разкази
и притчи… Уморих се. Не от себе си, а от това, което върша… И ще
го върша… За пръв път нещо, което си струва…

… Прочетох написаното – крехко доказателство за недоубита
мисъл… Да се учудвам ли, че съществува? Мозъкът ми не е разбъркан.
Той просто липсва…

Ели сложи трите точки. Когато се изправи листът, върху който
бе писала се изхлузи от коленете й. Мина покрай отворения
прозорец и пое дълбоко въздух, преди да го затвори. После
седна на стола пред бюрото си. Часът бе три и четвърт. Нави
будилника за седем, похлупи го с прозрачна ваза – за да го
вижда и да не цъка и продължи да изчислява поредния проект.
Когато свърши, бе пет без пет. Заспа като умряла. Но в седем чу
часовника и стана.

Денят започваше. Еднакъв, като всички…
…



Слушаха китайска музика. И някъде край тях се плискаха
прозрачните вълни на езеро, в подножието на кристални
планини…

Миришеше на кафе и зима.
Окомплектовани, проектите лежаха в стройна купчинка в

единия край на холната масичка. В другия й край, обърнати,
стояха две чашки от прозрачен китайски порцелан… утайката
бе изрисувала красиви знаци по вътрешната им стена. Ели се
усмихваше с разсеяна усмивка и гледаше с отнесен поглед как
слънцето огрява преспите под чуждите прозорци и ги превръща
в купчини от скъпоценни камъни, блестящи с всички цветове на
пречупената светлина. Анастас я гледаше така, както змията
гледа птичката миг преди да я погълне.

- Наистина ли не искаш да отпразнуваме успеха на нашето
начинание с нещо по-особено?

- Алкохол ли? О, не… достатъчно съм опиянена от умора… от
облекчение… и…ами от щастие… Знаеш ли, имаше моменти, в
които ми се струваше, че ще се проваля… Но това вече няма
значение… Това, което направихме е едно от малкото смислени
неща в живота ми…

Входната врата се отвори. Чу се топуркане, лай и неравна
походка…

- Е, нямах предвид точно алкохол… но сега май е по-добре да
те запозная с баба ми и с кучето…

Прозрачните вълни на кристалното езеро се разплискаха,
когато в стаята връхлетя като рижав вятър четири-пет месечно
кокершпаньолче и приветливо облиза лицата на
присъстващите.

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Продадохме проектите. Предадоха ги. Сега остава да направим

нашите…
Свободна съм – два дни вече часовете ме затрупват с незапълнените

си минути. Тичам като по Луната. Изпусна ме гравитацията на



Земята. Свободна съм – две нощи вече чета - запълвам минутите и
часовете с образи и действие, безкрайно чужди на моя свят, но по-
плътни от мен самата, изгубена в света, когото наричам „свой”…

След два дни свободата ще е пълна – ваканция започва след два дни…
Тогава годината ще си отиде; ще ни остави на друга…

…
Когато взех бележника и химикала, главата ми преливаше от

мисли. Сега ми е трудно да ги подредя… Съзнанието ми е ясно, но
мисъл няма… Определена мисъл, която да уловя…

 
За „Грешницата от Лайм Риджис“

Току-що прочетох „Грешницата от Лайм Риджис” на Джон
Фаулз… Не помня кой беше първият роман с два варианта за край,
който съм чела. Тук вариантите бяха три (или може би повече?!) Но
„Грешницата…” ми хареса не само заради трите края – това би било
елементарно. Хареса ми заради своята логичност. Ако трябва да
търся сравнения, бих казала, че романът е по-скоро анатомична
скица, отколкото рисунка, или рентгенова снимка, а не художествена
фотография… Може би това ме накара да го прочета, сега, когато
мозъкът ми е изцеден парцал, проснат да съхне на зимно слънце и
замръзнал… Може би неговата есеистична същност, облечена във
формата на роман…

… Трудно ми е да продължа… Тъмни кръгове танцуват пред очите
ми… Черен сняг вали… Не мога да довърша започнатата рецензия…
Какво пък – така е по-добре. Без форма ще напиша това, което
мисля...

… А мисля, че авторът трябва да присъства в романа – пряко. Но
не като действащо лице, или съдник; не и като разказвач и
наблюдател… По-скоро, като коментатор… Но това също не е
точната дума… Изглежда, няма да мога да напиша и без форма това,
което мисля…

Тогава просто ще се опитам да опиша картината, която е в ума
ми…

И така – представете си дисекционна зала… Мрачно подземие без
прозорци с мозаечен под и сиви стени… с циментови маси-плотове,



върху които са труповете… Само не си представяйте труповете
като близките си покойници - в ковчег, сред цветя. Труповете в
дисекционната зала са други. Те са голи, набръчкани, с пергаментова
кожа… смърдят на формалин и са без пол и без лице… безименни… не
хора-трупове… не просто трупове… Те са учебно пособие (като
географската карта, например).

Сред дисекционната зала, пред една от масите-плотове е Авторът.
Той реже трупът на своя роман; прави фини препарати – за да
покаже на читателите, скупчени около масата какво представлява
Романът…

Някъде в другия ъгъл на ума ми все по-плътна и по-истинска става
друга картина.

И така – представете си жива пулсираща клетка под огромно
увеличение; невероятно увеличение… такова, каквото няма… Или не
- представете си съвършена електронна симулация на клетка…
такава, каквато още няма… Най-добре, съберете двете представи в
една… Това е романът… Авторът, като добър учител, не се
натрапва. Оставя читателя-ученик сам да открие не само мъртвата
му структура; не само начинът, по който тя се изгражда, но и го
прави свидетел на онези молекулни и субмолекулни процеси, които го
поддържат жив…

…
Уморена затварям очи. Не искам пулсиращи клетки и мъртви

тела да се спотайват в главата ми. Искам, но не мога да ги изгоня
оттам. Те са Романът.

Оня, който някога може би ще напиша…
… Не просто роман-есе… А роман, който се изгражда пред лицето

на читателя…
Уморена затварям очи…
 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА

Телевизорът гъгнеше. Безличен-безразличен като всички
телевизори, той излъчваше Новогодишния концерт на
Виенската филхармония. Валсовете, ефирни и леки, отлитаха.
Хората оставаха – притиснати към земята. И светът бягаше –
отново безкрайно далечен. Ана и Димитър отпуснати лежаха,
захвърлени върху меките мебели, които ги приласкаваха в себе
си и ги приспиваха… Една безсънна нощ… и утро, посрещнато
с отворени очи… Красиво… и изморително. След няколко часа
друг празник ги очакваше. Почиваха… Скрита в малката кухня,
Ели пак пишеше… Или правеше нещо друго? Валсовете,
ефирни и леки, летяха и ги правеха смътно щастливи…
Животът, еднообразен и сив, за миг бе спрял, там, отвън…И
сега, в часовете, които бавно се процеждаха между два празника,
те можеха да се отдадат без угризения на сладко безделие…
Освободени, съзнанията им блуждаеха далеч… И с краищата си
улавяха… какво беше условието… да… да се намери лицето на
сечението на равнина с правилна пирамида, ако равнината се допира
до вписаната сфера в пирамидата и е перпендикулярна на околната й
стена… дали нещо не липсва… липсва… да… равнината не е
определена… Димитър взе лист и химикал и започна да пише…
Полузадрямала, Ана се опита да овладее раздразнението си…
Не каза нищо… Само сърцето й започна да бие в слепоочията…
Гледаше светлината, която струеше от прозорчето на вратата
към кухнята. Мразеше тази светлина. Защо й бе на Ели да
включва лампа през деня? Мислите й, уморени, хукнаха в друга
посока… какъв човек съм аз… Какъв човек съм аз?…Думите се
натрапваха в ума й… „Какъв човек съм аз” – не бих могла да кажа…
А те… как биха могли те да отговорят на въпрос, чийто отговор не
мога да намеря… А Ели… тя как би се справила с такава тема… Ана
бавно се откъсна от прегръдката на фотьойла. Още по-бавно
отиде в студеното антре, където захвърлени върху сандъчето за
обувки лежаха два купа ученически тетрадки с класните работи



по литература. Взе едната купчина и я стовари на пода до
масичката в хола… „Не съм добър човек… Завиждам – на по-
добрите… Защо ли? Щом светът не се нуждае от добри”… “Какъв
човек ли съм? Не знам каква съм… Дори не знам каква бих искала да
стана… Не каква да бъда по професия, а аз каква да бъда…”… „Бих 
искала да бъда като Вас,  Другарко Димитрова и като Вас да ходя по 
Луната, но не мога…” Ана захвърли тетрадката и избърса сълзите
си. Да ходи по Луната ли? Каква Луна?! Когато овладя душата
си, отново се зачете в ученическите тетрадки. И душите на
учениците хукнаха, освободени, из душния й хол.

Ели избута всички листи с изчисления в далечния ъгъл на
масата. Остави върху тях калкулатора и химикала и взе молива с
лявата ръка… онази, чиито рисунки все повече харесваше…
Графитът остави мазна черта върху белия лист… Разхвърляни
щрихи скоро омрежиха всичко. Ели остави ръката си сама да
рисува… знаеше, че тази не се подчинява на ума. Тя вадеше
образите отнякъде-никъде, където никой не може да надникне.
Очите й напразно се опитваха да уловят онова, което се крие в
хаоса върху листа… Най-напред усетиха погледа… на онези,
другите очи, от листа… и болката в погледа… и любовта… Само
не знаеше къде беше любовта – в душата й, или на листа… и ако
беше на листа, откъде се бе взела – отнякъде-никъде… или от
очите на онзи, когото рисуваше… Рисуваше…

После избута всички листи със скици в далечния ъгъл на
масата. Остави върху тях молива и взе химикала с дясната ръка –
онази, която се подчиняваше на разума…

страница без дневник
Започнах да рисувам портрет по памет… Разхвърляни щрихи,

изгубено лице… Опипване на паметта с върха на молива…
Моделиране на паметта… Когато свърших, все пак познах лицето на
този, когото рисувах…

…
Днес бе най-щастливият ден в живота ми… Ден-настояще…  

минало и бъдеще… Вкопчиха се в точката, в която можеш да бъдеш 
навсякъде. Бях… Днес изживях живота си. Празна остава душата ми 



– след днес… Вече няма какво да се случи… Защото всичко ще бъде 
повторение – на Днес… Днес обичах и бях обичана… Днес – още един 
екзистенциален миг, заключил в себе си цяла Вселена… и всички
Вселени „отвъд”…

Днес. Денят е мрачен и врабчетата са замръзнали по клоните – не
от студ, от неподвижност… Връщах се в къщи – през първия ден на
годината. По улиците вървяха хора – току-що събудили се. Аз ги
гледах в очите – незаспивала. И ликувах. Жива бях.

Никога не съм посрещала с отворени очи денят на Новата година…
Празнувахме – от девет вечерта до девет сутринта… И бях
щастлива… сред близките си… Вечери, вечери, забравени вечери от
детските дни… когато можеш да кажеш всичко… когато знаеш, че
винаги ще бъдеш изслушан – не винаги приет, не винаги разбран, но
винаги човек… Жив… Жива бях… И тази нощ, когато ме обичаха…

… От вчера до днес мина една година. Все още нямам усещането, че
нещо се е променило. А променило ли се е?

Не мога да намеря вчерашната Даниела. Не мога да намеря нейните
мисли, нейния стил…

… Тази сутрин, когато Слънцето изгряваше…
Странно, колко трудно е да се понесе щастливият миг. Той

толкова рядко идва в живота ни, че не сме подготвени да го
приемем… И аз, която, скрита зад стените си, с усмивка се научих
да посрещам всички удари, които светът изсипва върху мен… тази
сутрин, когато Слънцето изгряваше, бях смазана от една песен,
изпята за мен…

Ели остави химикала, скрит във фунийката, на която бе свит
листа, върху който пишеше. И тя се сви като фунийка. Искаше
да скрие всичко в себе си. Не можеше да го остави на листа. Не
мислеше. Само виждаше – онази стая, с уморени от празника
хора, полузаспали край полупразната маса… Опустошение…
най-близките й бяха всмукани в него… А тя се давеше, потънала
в синевата на две очи с цвят на море и буря, който само тя
знаеше… Тогава Слънцето изгря. И той изпя песента си за нея…

страница без дневник



Какво остави тази нощ в душата ми? Смътно щастие, или смътна
вина?

Свети нощната ми лампа, свети през деня и се мъчи да ме скрие в
конус от жълта светлина…

… Решението изисква съпоставяне на две противоположности – и
двете еднакво възможни… Когато само едната от двете
противоположности е възможна, няма решение…

В края на най-щастливия ден в живота си, скрила дълбоко своето
смътно щастие, аз си помислих, че човек е безнадеждно самотен.
Винаги.

Не знам кое е по-лесно да се понесе – физическата или духовната
самота. Знам само, че трябва да се науча да понасям и двете…

Ана и Димитър, красиви и много по-млади, отколкото биха
могли да бъдат, излязоха в зимната вечер, за да празнуват
отново.

Ели остана сама. Трябваше да довърши изчисленията за
проекта на своята ректификационна колона.

…
Довърши ги. Предаде го. Последна в срок. Сесията започна.
И хукнаха сивите дни. Изляха се като потоп. И всичко онова,

което не бе Изпит, остана в друг живот.
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
И днес отмина. Всичко ме боли – глава, гръбнак и тяло… Съсипах

се…И то с предмета, който ми беше най-приятен през семестъра…
най-близък, най-понятен… Ненавиждам Изпита… Не виждам как ще
го прегазя… как ще прегазя другите… Или те ще ме прегазят…
Изпити… Отново и отново “трябва”… Да доказваш – знания,
умения, кураж? Кому? На себе си? Аз зная, че знам… цял семестър
съм учила… И колегите ми знаят, че знам – цял семестър ги учих…
Тогава – кому? Кому е нужно това изтощение докрай. Да разбереш
всичко; да го почувстваш близко, свое, част от себе си – добре. Но да
го запаметиш – защо? Кому е нужно?

Някой ще препише всичко и ще получи „отличен”; ти ще
пропуснеш нещо и ще получиш „добър”.



Всъщност, това не би трябвало да бъде важно. Не и в нощта преди
изпита… когато все още с тялото си не съм почувствала
приближаващия се кошмар… Все още мускулите не се сгърчват; все
още крайниците ми са топли… Какво ще бъде утре… А след Утре?

…
Днес цял ден валя сняг. Капчуците капаха. Сега е тихо – замръзна

снега. Замръзнаха къщите, замръзнаха улиците. И хората капят –
замръзнали късчета лед…

Не мога да пиша. Мозъкът ми е желе. Прочетох началото на онзи
отдавна започнат и отдавна изоставен разказ-притча (или повест-
притча) за обществото, в което получаваш всичко, което пожелаеш,
докато не пожелаеш забраненото… Хубав разказ би станал (дори
може би фантастична повест) ако имам време и сили да го довърша…

… Взех изпита блестящо, приключих сутринта. Но това не
означава, че не стоях пред стена.

…
Душата ми е окована... И аз…
Искам да прочета това, което съм написала на някого, за да

оживее… да оживея…
Гърчи се душата ми. И само в писането е надеждата да оцелее…

Някога пишех, за да консервирам онези мигове от живота си, които
ми се струваше, че си струва да бъдат изрязани от монотонната
права на времето… После пишех, за да не изгубя мислите си. После
пишех, за да не се изгубя…

Днес искам да изхвърлям от себе си баласт… за да не потъна…
Дали накрая няма да изхвърля себе си?

Да се изхвърля – в море от синьо, от безкрайно… И да плувам –
свободна… да разбивам вълните с глава – към хоризонта… към
безкрайно изплъзващата се отдалеченост… Хоризонтът – символ на
вечното движение, на вечното “напред”… Увлякох се – Земята е
кръгла; ще стигнеш там, откъдето си тръгнал… колелото на
живота… безкрайното повторение… огледало в огледало – лице в
лице…И Вселената е кръгла – навярно някой ден ще го докажем.
Когато я обиколим (въпреки безкрайните простори, крайната
скорост, черните дупки и тунелите през пространството – а може



би, именно с тях?!), ще видим, че тя е една Земя, захвърлена в безкрая
на Вселената… Повтарящи се светове – затворена система…

Затворена система съм и аз. Саморазвиваща се,
самоусъвършенстваща се, самозадоволяваща се. Независима…

И всичко това защо? Поради неспособност да се включа в общата
система… Или поради това, че няма какво да получа от нея. Къде е
границата между нежеланието на отхвърлящия и нежеланието на
отхвърления… И как мога да отхвърлям, щом нищо не познавам… А
не познавам ли?

…
И този изпит взех… Уморих се – да побеждавам… И да лъжа себе

си, че побеждавам света, а всъщност – само себе си.
Вече два дни чета упорито – за новия изпит. Страниците се

обръщат без следа. Бели страници… Упорито прелиствам – в мен
няма нито мисъл, нито воля, нито умора… Да, всъщност вече няма
дори и умора. Само главоболие. Челото боли и тилът боли и
слепоочията. Глава, скована от болка. В името на какво? На трите
години безсмислено следване? В името на всички взети изпити? На
всички пропуснати мигове? В името на отминаващия живот... на
изрязания живот от правата на Времето... На моето време.
Превърнах се в машина за запаметяване. В машина за
самообезличаване… Но вече не мога да спра потока на мисълта си. На
моята мисъл, а не на онази, с която отивам на Изпит… Изгоних я.

Природата не търпи празноти. Природата се стреми към
еднородност. Не подредена еднородност, а съвършена еднородност, т.е.
хаос. Ентропията на Вселената расте. И ще расте, докато звездите
се размият във вакуума. И ще расте, докато енергията се превърне в
нищо… Тогава ще избухне новата Вселена… Защото нищото е
съвършена подреденост… а ентропията - не може да е нула…

…
В изпитната зала влизаха по трима. Бледи, изтощени и

уплашени. Излизаха с отворени лица, освободени… Още един
изпит за тази сесия, най-тежката, бе хвърлен в миналото, зад
гърба им. Ели мразеше да чака пред вратата, но чакаше.
Страхът растеше. Ренета, скрита зад колоната на ъгъла гласеше
„пищовите” между маншетите на ботушите си. Когато най-



после свърши, въоръжена и успокоена, се завърна при
приятелките си. Анита и Ели бавно умираха. Най-после вратата
се отвори и за тях.

- Спокойно, ще подсказвам – успя да прошушне Ренета в
ушите им.

На бюрото, т.е. „върху” бюрото, седеше преподавателят и
четеше нечии записки…

- Тук май си пропуснал един лист…
- Кой, аз ли?! – не се смути Анастас – Няма такова нещо…

Сигурно оня, от когото съм взел пищова е пропуснал…
И преподавателят не се смути.
- Ако седнеш сега на оня чин, ей там, в ъгъла, ще можеш ли да

вържеш двата края?
- Няма проблем… - с пресъхнало гърло, но с ясен глас отвърна

Анастас.
- Тогава, върви… А вие момичета, имате ли предпочитания

към някой дял от физикохимията?
Ренета веднага съобрази кои въпроси са подредени най-

отгоре и изтегли билет от съответния дял. Анита и Ели толкова
се смутиха, че заровиха пръсти в общата купчинка.

Седнали една до друга, трите пишеха, не мислеха. Ренета
преписваше от листчетата, които вадеше от маншетите на
ботушите си, Анита се опитваше да си спомни това, което беше
чела, Ели извеждаше формулите… Като в сън чуха, че Анастас
успя и продължиха… Като в сън чуха и своите факултетни
номера… И изпитът мина - като в сън… Излязоха. С отворени
лица, освободени… Решиха, че си заслужава случаят да се полее.
И зачакаха – да излезе последната тройка. Възбудено
чуруликаха студентите от групата – като ято птичета, на които
са хвърлили просо. Празнуваха. Още един изпит бе изхвърлен в
миналото, зад гърба им.

Скрита зад колоната на ъгъла, свита в подножието й, Ели
отново пишеше…

ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ
похвално слово



Днес искам да пиша за „добрия преподавател”. Искам да пиша за
него, защото за пръв път го срещнах днес…

Но за да напиша Похвално слово за Добрия преподавател, нужно е да
напиша две-три слова за Изпита.

За мен Изпитът е края на света, към който пристъпвам твърдо, 
(като към разстрел), превърната в безмозъчен автомат. Изпитът е 
стена, която разделя живота на две… И колкото съм по-уморена, 
толкова тази стена е по-осезателна и по-непреодолима. За мен 
преподавателят по време на изпит е инструмент за изтезание; 
препятствие, през което трябва да се премине… за да продължи 
животът, еднакъв и сив, но все пак -  живот.

А сега ще продължа с това, с което започнах…
… Днес искам да пиша за Добрия преподавател…
Той влезе в живота на факултета ни през първите дни на ранната

есен, в самото начало на семестъра.
Нахълта в лекционната зала с разкошни резедави шалвари и с десет

минути закъснение. Измърмори в брадата си нещо от рода на това, че
преподавателката ни е болна и той ще я замества за неопределено
време. След което започна с невероятна скорост да запълва черната
дъска с диференциални уравнения, в които трябваше да открием
някакъв физико-химичен смисъл. Това, разбира се, беше напълно
невъзможно и аз не се захванах с тази непосилна работа, а започнах с
удоволствие да следя математическите фокуси, които ставаха пред
мен. Подобно занимание, изглежда, се оказа забавление за малцина,
защото общото мнение на курса бе, че нищо не се разбира. Скоро бе
обявено, че въпросните лекции са непоносими и залата се изпразни,
въпреки комсомолските проверки и отсъствията, които се заплащаха
(пардон, „извиняваха”) с кръв. (Добре е да има малко драматизъм в
едно похвално слово)…

Все пак ние, от “интелектуалния елит”, (разбирай – аз и Анастас)
клатейки се и залитайки в автобус №80 решихме, че нищо по-добро
не би могло да ни се случи от умен и надежден млад асистент, който
е имал шанса да чете лекции на мястото на болната доцентка…
Нека оставим сарказма. Наистина е щастие да бъдеш студент на
мислещ човек, а не на рутиниран педант.



За мен тези лекции се превърнаха в празник, макар че много ме
уморяваха. Не беше лесно да следя мисълта му и в същото време да
записвам формулите, които извеждаше. Понякога изоставах,
връзката се губеше и усилията ми не винаги запълваха образувалите
се празноти. Друг път още преди часа се оказвах с изцеден от
безсмислици мозък, с който ми беше невъобразимо трудно да мисля…

Но винаги след тези лекции се чувствах лека, защото никога не ми
се струваше, че два часа от живота ми току-що са били убити.

Това е едната страна на „добрия преподавател”.
Другата открих съвсем неочаквано днес.
Влязох в залата толкова уморена и с толкова изгладени гънки в

главата си, че всичко приличаше на сън. Като в сън изтеглих билета
си. Като в сън видях, че познавам въпросите. Като в сън седнах с бяла
мисъл пред белия лист. Какво писах и как го написах – не е важно.
Важното беше, че когато отидох до катедрата, пред мен нямаше
препятствие, а човек. Кое (или какво) го правеше да прилича на човек,
не зная. Знам само, че говорех по-добре, отколкото бих говорила при
други обстоятелства.

Не ме оцени за „отличен”, но за това съм си виновна аз. Позволих на
стария страх да яхне ума ми. И мислех бавно.

Изпитът свърши. Не беше преграда, не беше стена; не беше краят
на света… А просто професионален разговор на равни…

С това завършвам моето импровизирано “Похвално слово за добрия
преподавател”… Не претендирам, че съм спазила изискванията на
средновековната форма. Но това не е причина да не променя
заглавието, с което ще завърша :

РАЗЛИЧНИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ – похвално слово
 
И последните трима излязоха. С отворени лица. Освободени.

Хукнаха да търсят място, където да празнуват, облекчени. Още
един изпит бе отишъл в миналото…

И животът хукна – да догони изгубените мигове…
…
  Претъпкан, трамваят се разпукваше по всичките си спойки.

Вода се стичаше през люковете и хармониката му. Валеше.
Смърдеше – на спарено, на мокро, на хора. Затисната отвсякъде,



Ели се опитваше да погледне часовника си. Не успя. Знаеше, че
закъснява… закъсняла бе. Мразеше да бъде закъсняла. Най-
после скърцането спря – спирка. Невъзможно беше, но успя.
Измъкна се. Вън беше. На площада. Притича под дъжда, влезе в
сградата на Центъра за изучаване на чужди езици, изкачи
стълбището през две-три стъпала и запъхтяна спря пред вратата
на класната стая. Почука и без да чака отговор, натисна бравата.
Сърцето й туптеше някъде, но не в гърдите. Влезе. Оглуши я
шум – от разговори, поздравления, закачки и нещо, което бе
просто празник, витаещ между чиновете.

В средата на средната редица седеше Светла, най-възрастната
от курсистките (навярно някъде към края на трийсетте),
усмихваше се като ученичка и раздаваше на всеки с пълни шепи
от сладкишите и бонбоните, с които бе отрупан плота на чина
й. Уморена и гладна, Ели грабна най-голямото парче кекс и
попита :

- Рожден ден ли? Честито! Бъди много щастлива…
- О, благодаря ти, вече съм много щастлива… - прошепна

Светла с грейнало лице и още по-тихо добави – Омъжих се… за
французин…

И думите се изляха – неспирен поток, река, водопад… За кой
ли път разказваше своята история. За кой ли път я слушаше…
не можеше да й повярва. За кой ли път завърши с това, което бе
обсебило дълбоко съзнанието и духа й.

- Не е за вярване, но точно така беше… Погледнахме се
изведнъж двама непознати… И вече знаехме, че всичко ще се
случи… Толкова бързо стана, че още не мога да го проумея… но
се обичаме, без думи…

В този момент учителката влезе с огромен букет цветя.
- Цветя за най-добрата ми курсистка! И много щастие!!! –

извика възрастната дама с мощен глас.
- О, не съм най-добрата… - бузите на Светла се покриха с

розов цвят – Но, позволете ми да поднеса цветя и благодарност
на най-добрата от учителките…

Двете се целунаха. Добрите чувства изтичаха през тях. Стаята
всеки момент щеше да експлодира от любов.



Ели седеше на мястото си - последния чин, до прозореца,
дъвчеше сладко почерпката си и гледаше трамваите. Главата й
пулсираше… да, явно сърцето й се беше скрило в мозъка…
Щастлива бе, с чуждото щастие… или поне – щастливо
отпусната плуваше в него. Преглътна, преди да се вслуша в
шепота на момичето, седнало до нея…

- Не разбирам как е възможно всички хубави неща в живота да
се случват само на най-големите тъпанари и никога на свестен
човек… Погледни я! Нито е хубава, нито е умна… Отдавна е
минала възрастта, когато хората се женят… Да не говорим, че
две думи на френски не може да каже, без да сгреши… Не
разбирам… Наистина не разбирам…

- Нали чу, обичат се без думи – Ели гледаше трамваите…
Стаята помръкваше. Урокът започна. Къде ли бе отишла

любовта?
… Животът бягаше. Опитваше се да догони изгубените

мигове… Искаше да улови пропуснатото време…
…

МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО – разказ-есе,
недовършен

Светът се сгромоляса върху нас. Неочаквано. Не неочаквано.
Изведнъж. Тогава го видяхме. Не, уловихме го… Светът е в очите ни.

И вече ще знаем какви сме, щом ще видим какви сме били…
Светът се сгромоляса върху нас. И нищо не се случи. Хората

продължиха да вървят и да се блъскат – всеки по пътя си. Слънцето
свети и вятърът вее. Животните се самоизяждат – за да оцелеят. И
хората се самоизяждат – за забавление. Открихме машината на
времето!!! Интересува ли се някой?

Хората продължиха – всеки по пътя си.
Земята е пред нас – с вулканите си и без континентите си. Кълбо

от магма. Животът е още неясна възможност за бъдеще. Опитомено
бъдеще, което ще се развие пред очите ни и ще даде отговор на най-
стария въпрос без отговор - без спорове и без хипотези…



… Но още е рано. Ще чакаме. Но не ние ще дочакаме… Ще оцелее ли
светът дотогава? Ще ми даде ли някой отговор на този въпрос?

Гледам звездите и търся – машината на времето. Тази, която може
да ни покаже света такъв, какъвто е бил. Тази, която може да ни
покаже развитието му – като на филм да видим всичко, което се е
случило… Жалко само, че всичко ще стане със скоростта, с която се е
случило…

Гледам звездите и търся – огледалото на времето. То е там.
Действа…

… Действало е хилядолетия и е чакало да бъде открито. Не…
Мъртвата природа не чака. Тя съществува… Човечеството е чакало
– да намери своето огледало…

Всяка сутрин оглеждаме лицата си, всяка сутрин се вглеждаме в
очите си и не мислим, че се виждаме миг по-млади… Твърде близо са
огледалата ни…

Земята тази сутрин се огледа. Видя лицето си – миг по-младо,
окъпано в сълзи от лава.

Земята тази сутрин се огледа. Изхвърли образа си в пустото
пространство. Огромна тъмна маса се изпречи на пътя му, изкриви
го. И ни го върна.

Сълзи от лава бърше от страните си… Животът ще разцъфне в
огледалото след няколко стотици хиляди хилядолетия.

Взирам се в звездите и търся друго огледало за Земята…
…
Животът бягаше. Опитваше се да догони изгубените мигове…

Искаше да улови пропуснатото време…
… Някъде далеч в пространството дреме машината на

времето…
 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА

Днес обесиха Левски.
Обесиха го с червени знамена.
Удавиха го с думи, избълвани по мегафони.
Разстреляха го със заря.
Замеряха го с цветя.
      Мислеше ли някой за Левски, днес?

Колкото повече растем, колкото повече остаряваме, толкова по-
малко мислим за героите.

Забравяме ги.
Забравяме им биографиите.
Забравяме им идеалите.

        Забравяме и стиховете, писани за тях.
Забравяме героите. И себе си забравяме. Останахме без идеали.

      Днес обесиха Левски.
Кой знае ЗАЩО?
Кой знае нещо за Левски?
Кога е роден? Къде е роден? Защо е роден…
Мълчание…
По периферията на паметта ни тичат и се крият някакви

години, някога там, към средата на миналия век; крият се някакви
розови градчета, някъде там, в средата на България… Крият се,
спомените за Левски… Какво остана от тях…

Все нещо… Онова, което е било достатъчно да ни направи
добри ученици…

Но защо, защо е роден Левски?
Кой знае – защо е живял?

… Не бързайте с отговора…
Не бързайте да хвърляте кал в лицата си…
Не, аз няма да говоря за неповторимостта на гениите. Няма да

говоря за величието на героите. Няма да слагам сивите хора в праха
до краката им… Няма да питам – кой от вас може днес, като
Левски… Не…



… Просто – опитайте се да хвърляте кал „нагоре”…
Защо е живял Левски…

На всички плакати пише – „За чиста и свята република”… И ние
сега ръкопляскаме – за чиста и свята република… Изпълнихме завета
на Левски. Ръкопляскаме…

Но…
Изпълнен ли е заветът на Левски?

Какво знаем за Левски…
… Все нещо…

Но достатъчно ли е, за да бъдем добри българи, достатъчно ли
е да бъдем добри?

…
Голямата зала бе претъпкана и шумна, както винаги. Както

винаги седалките скърцаха и тракаха, банките се клатеха, когато
минаваха край тях, учебници и тетрадки падаха по пода,
химикалки се валяха в прахта. Студентите, отпочинали през
кратката ваканция след сесията разговаряха с отпуснати лица,
лишени от страха в очите, който все ги караше да бързат, да се
озъртат; да бъдат нащрек - все нещо забравили, все нещо
загубили, все нещо пропуснали, все за нещо виновни… По
двама, по трима, по пет, насядали върху банките, вдигнали
крака върху седалките, загърбили подиума с катедрата, те се
смееха на глупашки шеги, на нечии напомпани подвизи, на
двусмислени закачки, или просто на нищо. В центъра на най-
шумната група бе Никола. Той гледаше всички с хладни очи и с
каменно-сериозна физиономия разказваше…

- … отивам си аз у дома и слизам в мазата да взема лук за
салата… Изведнъж усещам, че нещо капе по главата ми… брей,
мисля си, пак банята на съседите ли протече?

- А то? – пита някой прехласнат.
- А то ли? – Никола се усмихва в брадата си – а то, един плъх

седнал по турски на гредата, яде лук и плаче…
- Ай-стига бе, сериозно?!
- Съвсем. Ако не вярваш, върви у дома да видиш, сигурно още

яде…



Всички се разсмяха, най-много неверникът. Никола ги
гледаше с хладни очи и замисляше следващата историйка.

Само Фани седеше на последния ред, в ъгъла, почти скрита в
пердето. И не виждаше, и не чуваше, и не чувстваше нищо…
Пуста пустиня зееше в нея. И вън…

Професор-докторът влезе. Залата умря. Застанал пред
катедрата с парцелиран на коли учебник под мишница, той се
зае с управлението на командния пулт, който трябваше да
заперди прозорците. Електромоторчето забръмча, жичките
помръднаха, но… някъде нещо се случи и завесите си останаха
по местата. Професор-докторът почервеня.

- Я някой там, от момчетата… да хванат пердетата, че много
слънце пече… - той се окашля театрално и с усмивка, която бе
предназначена да се хареса на аудиторията продължи – Ще
пречи на диапозитивите, да не си помисли някой, че на мен…

Няколко момчета осигуриха тъмнина в залата. Професор-
докторът опъна бял чаршаф пред черната дъска и включи
машинката. Диапозитивите лъснаха на платното, точно
възпроизвеждащи страниците на учебника – със схемите на
апаратите и с уравненията, които представяха процесите,
извършващи се в тях. Липсваше само текстът с обясненията.
Застанал по средата, между прозореца и апарата, с показалка в
едната ръка и с нужната част от учебника в другата, професор-
докторът улавяше светлината от двата източника и четеше.
Студентите слушаха и се опитваха да пишат в мрака. Никола
скучаеше. Нито можеше да чете вестник, нито да играе на точки
или корабчета, нито да… Изведнъж се сети, че има фенерче в
чантата. Осенен от внезапното си хрумване, той припряно
затършува в нея. Намери го, извади го и светна – право в тавана
над себе си. Никой не обърна внимание на светлия кръг.
Студентите се опитваха да пишат, а преподавателят да чете в
мрака. Разочарован от реакцията на колегите си, Никола
изключи фенерчето и точно тогава го връхлетя нова идея.
Започна да премигва на дълги и къси интервали. Светлият кръг
се появяваше и изчезваше на тавана и крещеше SOS.



Някой се изсмя. Доволен, че най-после е махнал запушалката
и непокорният дух е излязъл от бутилката, Никола прибра
фенерчето си. Точно в този момент токът спря. Апаратчето с
диапозитивите изгасна. Момчетата, които държаха завесите ги
пуснаха и слънцето влезе в залата. Всички примижаха. Черната
дъска в упор ги гледаше. Не тях. Гледаше преподавателя.
Професор-докторът избърса високото си оросено с влага чело и
се отпусна тежко на стола зад катедрата. Настъпи тишина.
Такава, че се чу гласа на ранобудната муха, която се опитваше
да събуди пролетта. Сто чифта очи го гледаха в упор. Избърсал
челото си, той стана, намести очилата на носа си, преглътна
буцата в гърлото си, взе тебешира и започна да преписва
уравненията от листите, изтръгнати от учебника. Тресяха се в
ръцете му, редовете танцуваха и се губеха пред погледа му –
усещаше чуждите погледи в тила си… Пишеше и триеше… до
края на часа… Когато звънецът удари, Никола прибра вестника
си, от който четеше само спортната страница и отегчен се зарея
нанякъде…

…
Блъсканицата на опашката бе невъобразима. Всеки всекиго

пререждаше в желанието си да се добере до заветната мазна
баничка преди да е ударил звънеца за следващия час. Нечие
тънко токче се заби в нечий пръст, някой изохка от
неподправена болка. Друг изля чаша с горещо кафе върху
чорапа на някого, една баничка излетя от ръката на собственика
си и падна право в устата на кварталното псе. То щастливо
завъртя опашка и отмъкна плячката.

Само Фани стоеше в ъгъла и чакаше да й дойде реда. Не
виждаше, не чуваше, не чувстваше. Пустинята я изяде. Рухна
светът.

Звънецът удари. Всички хукнаха за часа. Минаха през
кафенето като ураган. След тях нищо не остана… само Фани,
сред смачкани омазнени хартийки и счупени прозрачни
пластмасови кутийки и чашки с остатъци от чай…

Блъсканицата и пред стаята за упражнения бе невъобразима.
Битката бе за местата на последните три чина. Щастливците



бяха трима. Ели не беше от тях. Нито Фани. Получиха листи с
параметри на химически процеси. Задачата им бе да ги
оптимизират, като използват математически модели. Всички
възмутено зашумяха – нещо като протест, задето не са ги
предупредили за контролното. Ели написа няколко реда и
разсеяно продължи да гледа през прозореца. Всички в залата
усилено моделираха… накрая написаха по няколко реда на
чисто и предадоха листите. Като отприщен бент се изляха в
коридора. Само Фани остана с бял лист. Всичко край нея бе
бяло…

Шушукаха възбудено с побелели лица – някъде нещо ставало;
нещо станало някъде… И Фани вече не е тя…

Понесла своя свят в главата си, отнесена, Ели вървеше
нанякъде и не виждаше нищо. Блъсканицата край нея бе
невъобразима…

Само Фани плуваше в мъгла още по-далече от света…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес четох Селинджър. Отдавна не бях чела разкази. Не обичам да

чета разкази.
Когато бях малка не четях разкази, защото са прекалено кратки и

човек не успява да заживее с тях. По-късно, когато малко пораснах, с
усилие над себе си прочетох разказите на Мопасан. Може би не можах
да ги оценя. Оттогава съвсем не чета разкази.

… А разказите на Селинджър ми харесаха. Два-три от тях бях
чела по-рано – без да ми направят впечатление… Спомних си ги, едва
когато ги прочетох още веднъж…

Започват съвсем ежедневно, съвсем естествено, съвсем досадно. И
свършват изведнъж. Не се случва нищо – няма завръзка, развитие и
развръзка… Жив къс време… Разпилени късове време…

След съприкосновението с които човек се променя…
Живи късове време, които врастват в твоето време… Може би

тук е тайната?
Когато чета роман, аз враствам във времето на романа – то е

достатъчно голямо, за да ме побере… а моето време е достатъчно



малко, за да не го погълне.
Какво трябва да бъде измерението на една литературна творба, за

да стане пълно взаимно разтваряне между нея и читателя?
Ели остави химикала… Телевизорът в съседната стая гърмеше.

Говорителят с оптимистичен тон оповестяваше списъка с
безбройно многото победи, постигнати по пътя към
построяването на развитото социалистическо общество. Люба и
Пешо прехласнати го слушаха… Мина пак свиреше
“Апасионатата”… Ели намрази Бетовен. Умът й се опитваше да
победи шума и да открие всички измерения в литературата…

С лявата ръка тя пишеше :
Все по-трудно мога да понасям хората край себе си. Все по-често

техните постъпки започват да стържат по нервите ми… Все по-
рядко успявам да се абстрахирам от света, за да върша работата
си… тази, която “трябва” и тази, която искам…

Когато сложи трите точки затръшна вратата зад себе си и
отиде при Елиза. Чарли залая, после облиза от лицето й умората
и раздразнението. Тя зарови пръсти в рунтавия му бретон и
галейки го зад ушите заговори. Думите й се изляха като поток,
буен и мътен. Потокът се вля в кристално-гладкото езеро, в
каквото бе превърнала съзнанието си Елиза.

И всичко бе казано, чуто, разбрано.
Когато се върна в дома си, Ели отвори прозореца. И гледа в

прозорците на отсрещните сгради докато видя в тях звезди,
разхвърляни в съзвездия, изгубени в безкрая… Тогава се завърна
в своята стая. Телевизорът, пулсиращ с всичките си децибели,
вече нямаше значение; плачът на детето, което приспиваха,
също нямаше значение; и Бетовеновите сонати за пиано също
нямаха значение – защото всичко бе далеч, при звездите…

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
… Исках да пиша за разказите на Селинджър…
Вчера прочетох „Франи” и „По-високо билото, майстори”… И

разбрах, че съм безнадежден невежа в областта на философията…
Мислех си, че щом съм чела „Изповедите” на Русо, „Персийски
писма” на Монтескьо и „Кандид” на Волтер, както и това, което



този-онзи е писал за тях, то познавам френското Просвещение, т.е.
европейската философия… Мислех си, че щом съм чела Еразъм,
Бейкън, Ламетри, Спиноза (и кой беше още, напъхан в томче с черни
корици) то съм много просветена и в областта на
предпросвещенската епоха… Каква заблуда – да се разхождаш по
мокрия пясък на плажа с мокри крака и да си мислиш, че познаваш
морето…

Познанието (не тъй наречената „обща култура” – не-култура) се
придобива бавно, със системно изучаване, не „четене” на книги…
преди всичко „от” а не „за” някого…

В името на марксическата философия, като „единствено правилна
и научна”, не учим никаква… И нямаме достъп до друга –
неограничен достъп; неограничен избор - не прецеден, канализиран,
подчинен… на целите на „единствено правилната и научната”…

Увлякох се… Исках да пиша за Сиймор… а мислите ми изтляха,
докато бях при звездите…

Дали да започна с това, че Сиймор стана моят любим герой?
Не, не бих могла да започна с това. Сиймор не е моят любим

герой… Всяка възраст си има любими герои… Когато бях дете имах
много любими герои – във всяка книга имах любим герой. Но много
често любимите ми герои не бяха любимите на автора и страдах,
защото моите любимци губеха… И това продължава дотогава,
докато… Докато един ден не откриеш, че имаш любим автор… и не
започнеш да избираш книгите си не по заглавията, а по авторите…
Тогава разбираш, че съдържанието вече няма значение, защото вече
само стилът и формата имат значение, както и това, което се
внушава чрез тях.

Ели заби химикала в дланта си. Болката я изхвърли като
трамплин. Когато се приземи, отвори прозореца и яростно
започна да гледа звездите… докато заприличаха на прозорците
в съседния блок…

От съседната стая долитаха скокливите звуци на кръшно
хорце и изнервените гласове на Люба и Пешо, вкопчени в спор
кой да заведе утре внука в детската градина… Мина
продължаваше да свири отдолу – този път „Лунната соната”…
Дъщерята на съседите от партера си бе организирала купон на



тавана - полилеят вибрираше в такт с „Bad”на Майкъл
Джексън…

Ели грабна химикала с лявата ръка, онази, чиято длан
кървеше…

„Моят дом е моята крепост”… Господи, как бих искала да беше…
Пирони забиват в главата ми… Господи, дали онези, в краката ти,
по-силно болят?

…
…Та, исках да пиша за Сиймор, а не мога…
Затова ще кажа само : когато поисках да пиша за Сиймор, в

главата ми се появи картина, после чувство, после… „трезвата”
мисъл – „Ако срещна Сиймор, няма да го позная”…

Колко ли хора съм срещала… без да ги позная…
…
Зъзнещ и сив, денят идваше. Тълпите се изляха от бетонните

си клетки и плъпнаха по тротоарите. Задръстиха кръстовища и
спирки. Натъпкаха се в автобуси, тролейбуси и трамваи.
Изсипаха ги – пред други клетки, в които доброволно се
зазидаха. Доволни, скрити, свити зад стени от задължителност,
продължиха да съществуват… скупчени един в друг, все по-
сиви, все по-еднакви…

Само Фани беше отвън. Отхвърлена, захвърлена, сама.
Пречупена. Излишна. Чужда…

Изсипани пред вратите на Института, студентите на тълпи
влизаха в него. Плъпнаха по коридорите, заеха празните
пространства на лекционни зали, стаи за упражнения,
лаборатории и работилници… където процесът на
уеднаквяване продължи.

Часът свърши. Държейки здраво перилата на стръмното
метално стълбище, запазвайки по чудо равновесие, в колона по
един студентите се спуснаха в приземния етаж и със стегната
крачка поеха към съседната сграда. Междучасието бе точно
толкова дълго, колкото бе нужно, за да се придвижат до
следващата лаборатория. Подчинени на разписанието
вървяха…



Само Фани… вървеше отзад… чак сега Ели видя… Чак сега я
видя…Бледа, прегърбена, с поглед в земята, тя се носеше, без да
вижда къде…

Автоматът, скрит в Ели, се повреди. Тя забави крачка,
изостана, спря. Започна да мисли… и осъзна… днешната Фани
не бе онази, която познаваше… или може би никога не бе я
познавала? Може би никого не познаваше…

- Фани?! – гласът ѝ бе толкова тих, колкото можеше.
Фани спря, като изключен от мрежата електрически уред.
- Какво става с теб?! Какво се случи? – оглушал още повече,

гласът на Ели заглъхна…
Потъна в празния поглед на Фани.
- Не съм Фани… Аз съм Ева… - гласът на Фани вече не беше

нейният.
На Ева ли беше този глас? Ели гледаше своята нова колежка,

останала без глас. Луда ли беше, или… Или всички слухове,
всички недомлъвки, всички победи по пътя „напред”… ще се
окаже, че са … че са… Не искаше да мисли. Не искаше да пита.
Не искаше да знае.

- Какво се случи, Фани? - гласът на Ели пресъхна; като
пустиня бе гърлото й.

- Не съм вече Фани… гласът се удави, думите сами излизаха от
белите устни - Не съм още Ева… коя съм не знам… никога не
съм се питала… каква съм, не знам… - думите се изливаха
безспир, както през взривена стена на язовир се излива водата
му - Не знам какво се случи… Не знам защо се случи… Убиха
чичо. Пребиха го. Умря. Прибраха татко някъде… къде е, не
знам… - белите й зъби се впиха в устните, изгризаха ги – И аз…
не съм вече Фатима. Казвам се Ева… Коя съм, не знам… каква
съм, не знам…

Белите й пръсти стискаха ръцете на Ели, но и двете не го
забелязваха. Сълзите им капеха върху тях и ги изгаряха.

После стената падна между тях – изведнъж, като гилотина.
Стената между хората… Между различните. Не, между тези,

които някой прави различни… Стената оплътня – като
непробиваема. И недоверието плъпна в две посоки. Ръцете им



изстинаха и с пръстите си, още по-бели, започнаха да хващат
сълзите си, превърнати в куршуми…

Тогава тя дойде, с куршуми, пробили цялото й тяло. Лицето й
бе бяло, като луна в беззвездна нощ… Усмихваше се – стената се
рушеше…

С изгорели длани Ели запуши дупките на очите си. Все едно –
тя бе залепнала върху тях. Усмихваше се и рушеше. Стоеше си -
от вътрешната страна на клепачите й – неясен образ, силует,
почти незрима… Само очите й, черни като кратери на
недогаснал вулкан, прогориха онова, през което преминаха…
Усмихваше се…

Без да се чува, Ели заговори. Не знаеше дали говори, или
говори Тя… Разстреляна, с всичките куршуми на света,
усмихваше се през дупките на пробитото си тяло и рушеше –
стената между хората, които други правеха различни…

Когато Ели млъкна, вече нямаше нужда от думи.
Стената бе паднала.
И тя си бе отишла… Все така непозната. Все така… жива?
Двете момичета държаха ръцете си. И знаеха, че винаги ще

бъдат от едната страна на стената. От другата страна щяха да
бъдат „ТЕ”.

Но кои, кои са „ТЕ”?
ДНЕВНИК НА ГНЕВА

Днес пак обесиха Левски.
Мразя света. И себе си мразя, защото не съм по-добра…
Имам нужда от дневник!
Имам нужда от дневник, в който да мразя…
…В който да мразя света.

Имам нужда от дневник, в който да хвърлям камъните на ума  си.
 Имам нужда от дневник, в който да проклинам… живота.

Проклинам го. Днес. Мразя живота си. Мразя живота. Не. Мразя
живота, който живеем. Проклинам го. Днес.

Днес…
Пак обесиха Левски…
…



Денят големееше. Слънцето все по-топло грееше. Дърветата
сучеха влага от разтопената земя и дебелееха. Пролетта идваше.
Светът зеленееше…

С чанта на рамо, пълна с учебници и тетрадки, с постер под
мишница и с грамота в ръка, Ели креташе към автобусната
спирка – пак победителка, пак победена. Поток от хора я
крепеше. Завлякоха я в автобуса. Притиснаха я между
седалките. Добре се чувстваше – без никаква опора не можеше
да падне. Едва бе постигнала това равновесие, когато някой я
дръпна.

- Ела да седнеш при мен… - през гората от човешки крайници
и тела, тя едва забеляза брадата на Никола.

Разположил се удобно на една от седалките, той се
подсмихваше и закачливо я гледаше.

Тя се огледа, но не забеляза място до него.
- Хайде, ела! – подкани я той, без да помръдне.
Едва сега видя, че й е приготвил коленете си. Обърна глава

към другия прозорец. Мразеше света.
- Хей, Ели, не виждаш ли, че се шегувам… - гласът му се

провираше през мрежа от тела и крайници.
Не стигаше до нея. Изправен на крака, Никола се опитваше да

се провре през мрежа от тела и крайници. Не стигна до нея.
Изгубена в тълпата, тя мразеше света.
- Благодаря ти, младеж… О-о-ох, остаря се. Краката не държат

вече… – посребряла жена с обезформени глезени тежко се
отпусна на освободената седалка.

- Че като не те държат краката, защо си хукнала с торбите на
пазар в пет часа след обяд, когато всички се прибират… - вбесен
от тежкия си ден, запита някой.

…
Светът зеленееше. Все по-пищен ставаше. Хората сучеха

слънце. Все по-живи ставаха. Очите заблестяха, бузите
порозовяха. Лицата придобиха бронзов цвят. Мускулите
наедряха, все по-бързи ставаха краката, все по-силни, все по- по-
…

Само Ева оставаше мъртва. Все по-мъртва… Все по-сама.



После изчезна отново.
Дните минаваха. Нищо ново не ставаше.
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Навън е тъмно и студено.

Толкова студена е тази пролет сега, след първия пристъп на
лятото…

Толкова много искам да видя звезди в отсрещните прозорци…
Уморих се да мразя света…
И каква полза?
Нищо не мога да променя…
Всички страхливо мълчат и чакат – нещо да се случи…

Чакат – нещо да ги оправдае…
Чакаме – потокът на пропагандата да ни залее; да ни удави…

И удобно да превърне жертвите в палачи…
Чакаме. Дори и ние, които знаем кои са палачите. Днес.
Чакаме. Дори и ние, които знаем кои са били палачите. Вчера.

Чакаме – “Ние”… Ние, които винаги сме знаели кои са палачите,
защото винаги сме били жертви…

“Ние”…
Ние сме безлики и безлични…
Безлични са и те, макар добре да познаваме лицата им…
Мразя света им… Дори уморена…

Дните минаваха. Нищо ново не ставаше.
Само Ева се върна отново.
Водовъртежът от клокочещи тела край баничарницата ги

сблъска.
- Здравей, Фани! – Ели я обля с цялата топлина на душата си.
Фани я погледна с мъртви очи, в дъното на които припламна

блуждаещо пламъче.
- Не съм Фани. – рече тя и пламъчето загоря - Вече съм

Виктория.
- Какво?! – Ели онемя.
- Вече съм Виктория… Решиха, че да се наричам Ева, било

подигравка – Фани се усмихваше със своята си усмивка…



- А беше ли? – когато видя, че се усмихва, и Ели се усмихна…
- Беше символ на ново начало… като Фатима… Как мислиш,

дали отново ще сменят името ми, когато се сетят, че „Виктория”
означава „Победа”?

 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА

Жегата бе нетърпима. Стапяше асфалта по пътните платна,
напечени от слънцето; стапяше асфалта и по алеите, покрити с
тежки сенки. Тежко бе. Нажежен, въздухът се утаяваше и като
тиня в блато завличаше към дъното. По дъното вървяха - с
тежки маски, като скафандри. И се задушаваха. Необявената
война отнемаше първите си жертви.

Пак гробно мълчание. Пак подъл страх. Пак инертност…“щом
отгоре го правят, те знаят”…

Черен облак заграби града. Толкова черен, че го отмъкна от
слънцето.

Но по-хладно не стана. Само вонята от топящ се асфалт се
прибави към другата…

С тежки маски, като скафандри, хората обитаваха дъното на
своя аквариум и виждаха през стените му света изкривен…
Света, който други им правеха.

… Мегафоните на площада гърмяха. Най-силно тези, до
трибуната…

Въздухът, плътен като желе, се тресеше. Знамената, като
недоклана плът пулсираха с ритъма на вятъра… кръв капеше от
тях.

Манифестираха. Строени в плътни редици, подравнени,
изравнени… хората манифестираха… Трудовите си победи… И
готовността си за още… готовността си за всичко, което им
кажат… „отгоре”… Манифестираха – пред тези, които „отгоре”
ги гледаха… Плътно строени на трибуната… подравнени,
изравнени… тези, от трибуната гледаха манифестиращите под
тях трудови колективи, дружно размахваха стройно подредени
ръце и благоговейно ги поздравяваха за трудовите им успехи…
по пътя към светлото комунистическо бъдеще…

… Черен облак бе заграбил града. Толкова черен, че бе го
отмъкнал от слънцето…



Манифестираха. Без слънце. Без въздух. Без нищо в душите.
Манифестираха – трудовите си победи и всичко онова, което им
поискат. Щастливи бяха, приемайки поздравите на
благоговейно размахваните стройно подредени ръце на онези,
от трибуната…

Приемаха манифестацията. Без слънце. Без въздух. Без нищо в
душите. Приемаха - манифестираните трудови победи на тези,
от които искаха. Доволни бяха – виждаха, че всичко онова, което
им поискат, ще бъде дадено, направено, прието – безропотно, с
усмивка, без поглед в мъртвите очи. Доволни бяха – знаеха, че
всичко онова, което им поискат „отгоре”, ще бъде изпълнено…

Стройно строени над трибуната, плакатите на онези,
„отгоре”, приемаха парада… На тях, на портретите, не им бе
нужен въздух, слънце, простор, светлина…

… Черен облак бе загробил града…
…
Запердили всички прозорци на къщата си, спасени от

първомайската манифестация (защото са учители) Ана и
Димитър блажено почиваха, далеч от ада вън…

Относително хладният полумрак в стаята ги караше да се
чувстват щастливи. Относителната отдалеченост от човешката
суетня ги правеше сами в света. Откъснати от всичко и от
всички, те бавно превръщаха съществуването си в живот. Живот
за тях, и вън от Другите… Далеч от онези, които подреждаха
света…

Не бяха далеч. Не бяха и вън.
Входната врата с трясък се отвори и се чу продрана кашлица.
- По дяволите, из целия град смърди като в лаборатория по

органична химия, когато никой не се е сетил да включи
камината… Хей, живи ли сте?! Мамо? – в последната дума
прозвуча паника.

Ели връхлетя в стаята. Огледа се в мрака и когато ги видя,
проснати върху фотьойлите си, успокоена хвърли новата си
раница на пода и седна кръстато до нея.

- Страхотна жега. Да не повярваш, че е пролет… Ако Данте се
събуди, ще умре пак, щом види колко блед е неговият „Ад”,



сравнен с нашия…
Пробудена от сладката летаргия, Ана със смътна тревога

погледна часовника. По това време като че ли пак не пристигаха
влакове и самолети. Съвсем събудена от лошо предчувствие и
почти кошмарен спомен, тя се изправи - като изхвърлена от
скрити пружини.

- Не си дошла пак на автостоп, нали? – гласът й почти бе
заглъхнал.

- Разбира се, че не. Нали обещах… - почти възмутена отвърна
Ели – А и втори път не е интересно – като за оправдание пред
себе си продължи…

- А как си дойде? – вече с жив интерес попита Ана.
- С колата на Никола. Страхотно преживяване. Изпреварихме

всички по пътя. Рекорд… Три часа и половина… Сигурна съм,
че дори Александър ще се впечатли…

Все едно, че газовата атака отвън бе пренесена в стаята.
Всички бяха покосени. Ели го разбра последна – тогава, когато
Ана избухна и я помете с гнева си… Не, не беше гняв… Беше
страх, за нея… Беше дълго трупано нервно напрежение, което
даде възможност на тялото-душа да оздравее…

С по-добро усещане за настоящето от Ана, Димитър се опита
да проветри стаята от всички тежки емоции (щом не можеше да
я проветри от вонята на химическа война, която въпреки
влажните завеси и уплътнители за прозорци нахлуваше вътре от
вън).

- И как стана така, че този Никола постави рекорд? – гласът му
бе сговорчив, колкото можеше…

- Ами-и-и разказах му за оня ден, когато с Александър ме
взехте от София в два след обяд, карахме ски на Боровец,
ходихме в Пловдив да оставим колет на Диляна и се прибрахме
навреме тук, за да гледаме филма от любимата ми „Десета
муза”… - обясни Ели още по-сговорчиво, и за да не остави
никакво място за съмнение относно намеренията си добави – в
противен случай, сигурно още щяхме да се влачим след някой
смрадлив камион и да гълтаме дима му… Впрочем, това май би



било по-добре… Какво става тук, Димка? – гласът й бе съвсем
сериозен.

Забравил всички дребни дрязги и ежедневни страхове, той
заговори с оня глас, който пазеше за миналото… за терора, за
смъртта… и за всичко онова, което остана след тях, грозното,
страшното, мръсното, маскирани като победен марш към
светлото бъдеще…

- Държавна политика, Ели… Просто добросъседски
отношения на страни-членки на СИВ… Онова, там, дето техния
завод го издишва, а ние послушно го дишаме, изглежда, е много
нужно за икономиката на блока… или за нещо друго…

- Икономиката ли?! – учудването на Ели беше съвсем дълбоко
и съвсем искрено – нищо не разбирам от икономика, но това си
мирише на чисто БОВ, колкото и да съм зле с обонянието...

Винаги загрижена за здравето, Ана притеснено попита :
- Опасно ли е?!
- Повече, отколкото да пристигнеш за три часа и половина от

София до тук…
- И са оставили хората да излязат на манифестация?!
Пленен от образа на миналото и с яд към настоящето

Димитър просъска :
- Хората ли?! Бъди сигурна, че ще изкарат и учениците да

манифестират, независимо колко черен и гъст е облакът вън…
- Това не може да се случи. Никога не бих оставила учениците

си вън… - каза Ана и се задави с последната си дума… -
наистина ли няма да ги оставя вън…

Не искаше да мисли. Не искаше да знае… Страхуваше се.
Страхуваха се. И мълчаха, опитвайки се да надникнат в
бъдещето. И да видят себе си – в бъдещето. И да разберат –
какви са… „Какъв човек съм аз? Какъв съм… - мислеше Ана и
думите като чукове удряха във вътрешната страна на черепа й –
Мога да ходя по Луната…добре, щом казват… Но мога ли и по
Земята? Мога ли да бъда тук, сега и днес… Мога ли да бъда Аз… Не
тук, сега и днес, а вън… когато трябва…”

Мълчаха, опитвайки се да надникнат в бъдещето.



„Смазаха ни. Убиха ни с безличие… и мъртвите останаха сами… “
– не мислеше. И думи нямаше в ума му. Но знаеше – смазан е. И
мъртъв, от безличие…

Мълчаха… Само Ели не искаше да види бъдещето. Защото
знаеше, че няма бъдеще… и тя, и всички родени с нея и след
нея… ако нещо не се промени.

…
Не се променяше. Всичко бе същото. Бъдеще нямаше… Или

беше много далеч…
След 24 дни слънцето грееше – златен петак в синята кесия на

небето. Учениците манифестираха, развели над главите си
цветя. Уханни и свежи, като пролетта, която си отиваше, те
манифестираха готовността си да влязат в живота и да го
бележат със своя отпечатък – „Какъв човек съм аз? Не знам… но
знам, че искам да направя по-добър света…”

След 24 дни слънцето грееше и Ана не разбра ще може ли да
устои на света вън, когато трябва… ако трябва… Не потрябва…
Неверница, заспивайки промълви молитва към Спасителя.
Благодари му, че й бе спестил изпитанието…и я бе оставил с
чиста съвест…

Животът продължи. Не се променяше. И всичко беше същото
– не го променяха…

След четири месеца (или, може би, година и четири месеца,
или две?!) тъмен облак отново загроби града. Пак беше празник
(Празник ли?! Годишнина от кървав погром, от който се бяха
спасили само организаторите му, бягайки, зарязали жертвите
зад гърба си.) Все едно… Заменяйки сините връзки с червени,
децата, невръстните, показаха готовността си да служат - сега и
цял живот, на великата цел… И тръгнаха, по пътя към светлото
бъдеще, храчейки дробовете си в шепи. Не бяха спасени
съвестите на организаторите. Онези, които прегазиха строя на
децата, вървейки по пътя си напред… Или „нагоре”?

Животът продължи. Безпроменен.
…
Септември бе. Слънцето ослепително грееше. Запалваше

кожата, гореше очите, сушеше дъха. А сенките – черните сенки



на сградите, петнистите сенки на дърветата – заливаха телата
със студ. И този студ не бе студът, който кара кожата да
настръхва, нито този, който пронизва тялото, нито този, който
се вгнездва в костите… Това бе студът, който сковава душата,
защото напомня за зимата и края на живота, който умира с
есента…

Ели, излязла от ледената клетка на стаята си, се гмурна в
слънцето.

Освободена от лепкавите пръсти на лятото, което още я
държеше в омаята от съприкосновението с тези, които обичаше
и чрез които съществуваше, тя прескачаше сенките по пътя си и
бързаше за среща. Бе облякла най-красивата си рокля, (според
нея, защото знаеше, че на него няма да му хареса) и почти
тичаше, за да не закъснее (това на нея не би й харесало). До
филма оставаха десетина минути. Профучавайки през
градинката пред Народния театър, на нея й се стори, че едно
дърво й помаха с клоните си – като с ръка.

Встрани от водовъртежа пред входа на киното, Никола й
помаха с ръка. Не се усмихваше с устни, само с очи. Тя не се
усмихваше с очи – само с устни. Удави го с усмивката си и не му
подаде ръка.

- Май много си бързала…- подразни я той.
- Защо? Да не съм се зачервила? – тя притеснено погали

бузите си с две ръце. Топли бяха, но не прекалено.
- Напротив, цялата си бяла… Първо помислих, че си паднала в

каца с вар, а после, че си забравила да оставиш престилката си в
лабораторията…

Ели продължи да се усмихва, макар думите му да я удариха 
повече, отколкото очакваше. Почувства се несигурна и уязвена. 
Подхлъзна се – по гладката стена на капсулата си. Не падна, 
защото се видя в гладката стена на отсрещната витрина. 
Красива бе -  с бялата си френска рокля без гръб, оголила 
краката й цяла педя над коленете – стройни, гладки, черни, все 
още с мирис на море и вятър. 

- Внимавай да не паднат очите ти, докато ме гледаш… - не се
шегуваше, удряше с думи…



Когато филмът свърши и киното уморено се облекчи от
товара си, течението на тълпата бавно ги изхвърли на брега си.
Вървяха и мълчаха, изхвърлени далеч от времето, в което
съществуваха. Вървяха и мълчаха. Не знаеха как, но знаеха, че
това, което мислят – за филма, който бяха гледали и за света, в
който живееха – твърде много си прилича…

Разделиха се без думи на неговата спирка. Тя продължи към
дома си, прескачайки ледените сенки на дърветата и сградите.

„БРАЗИЛИЯ”
Гледах “Бразилия”.
…Гледах белия лист пред себе си с това единствено изречение и не

можех да продължа…
Защото, който е гледал „Бразилия” знае, че с това изречение съм

казала всичко.
В него е празнотата, която остава след филма у зрителя. В него е

ужасът, който ни вдъхва един свят на терор… В него е сляпата болка
от едно бъдеще, което принадлежи на общество от безличности.

Не мога да продължа. Мисля за моя роман – онзи, който ще
напиша… Онзи, в който ще опиша терора. Не терора в моя свят,
грозният и скрит терор на хората от портретите по стените,
които демагогстват с понятия като “свобода” и “необходимост” и
които доказват на практика необходимостта от “несвобода” и
свободата да бъдат необходими… Не и гротескния и откровен терор
от „Бразилия”, при който въоръжени маски нахълтват през стените
на дома ти и те завличат там, откъдето никога не се завръщаш…

В моя роман ще опиша терора, който е комфорт, който не се
усеща, който не се подозира до момента, в който поискаш нещо,
което не се позволява. Тогава се сблъскваш с прозрачни стени, които
те унищожават…

И се връщам в началото.
Гледах „Бразилия”. Един филм за „мрачното бъдеще”.
Пиша роман. Една притча за „светлото бъдеще”.
И мисля за конвергенцията.
Това, за което пиша, и това, което гледах, са двата полюса;

изходните точки, от които ще се стигне до общия край – едно



бъдеще, изядено от демагогия и липса на свобода.
Мисля и за това, че моето общество е изходната точка, от която

би могло да се стигне и до „Бразилия” и до „Тук, на Земята” (за първи
път пиша заглавието на бъдещата си книга… страх ме е, че няма да я
допиша). Тъжното е, че не виждам трети път. Път, по който бихме
могли да се измъкнем от терора. Защото, мек или брутален – все
едно. Терорът води до обезличаване. А обезличаването е достатъчно
условие за регрес…

Ели остави химикала и продължи да гледа недописания лист. 
Ярки беззвучни експлозии избухваха пред очите й. Епизоди от 
филма се сливаха с представите й, предизвикани от разказите 
на баща й за миналото, онова, отпреди трийсет години, и с 
представите й, предизвикани от думите на приятелката й за 
настоящето, онова, от ранната пролет… Като ярки беззвучни 
експлозии избухнаха очите й… И изписаните страници от 
бележника, в който пишеше романа си се напълниха с цвят. 
Картината на Застоя, сладката представа за безметежно бъдеще 
се отдели в ума й като суроватка над мляко и се изля  - в края на 
недописаната страница…

 
„ТУК, НА ЗЕМЯТА”

роман-притча, недовършен
… Годините минаваха. Десетилетия минаваха. Може би минаха

столетия? Хилядолетия?
В света не се случваше нищо, което би могло да разтърси

съществуването на човечеството и би могло да послужи като мярка
за изминалото време.

Животът вървеше в релсите си, обезопасен от роботите и
човешкото доволство.

… Един старец умираше, заедно с всичките си открития, погребан
под тонове вода. Но бе щастлив, защото бе успял да направи
откритията си, измамвайки “системата за сигурност” и се
надяваше, че морето ще ги запази за онзи, който би ги потърсил…



… Едно дете дойде на света, както всяко друго. И като всяко дете,
то си имаше предпочитания… Но най-любимото му предпочитание
бе морето…

Пишеше толкова бързо, колкото ръката й позволяваше. Вече
нямаше цвят, нямаше образ; всичко бе мисъл… която ръката
обличаше в думи…

… Всичко до тук беше предговор към нашата история. Защото
историята, която искам да разкажа, е историята за възхода на
човечеството, а всичко до тук беше застой. Застой незапомнен,
хилядолетен. Той беше толкова дълъг, че изглеждаше като прекъсване
между предходната гънка в спиралата на развитието и следващата.
Едно стъпало-преход между Новата цивилизация и Старата, чиято
връхна точка беше.

Трудно е да се направи преценка на Застоя. От една страна, той е
тресавище, от което човечеството много трудно и много бавно
започва да се откъсва. От друга страна - той беше мечтата, идеята,
волята… целта на много поколения от Старата цивилизация.

За да стигне до него, човечеството се окъпа в кръв, като вярваше, че
се къпе в зора.

За да стигне до него, човечеството изкла планини от трупове,
като си въобразяваше, че изкачва Върха.

Дали това  бе върхът на Старата цивилизация, или нейното 
сгромолясване – трудно е да се каже. Застоят бе просто 
замръзналият дестилат на всичките й кошмари.

Какво би казал Застоят сам за себе си?
Нищо.
Защото, ако едно общество може да се самоанализира, то не е в

застой…
Сложи трите точки и затвори бележника. Уморена бе – да

пише и да мисли - за обществото, което не можеше да се
самоанализира… което отдавна бе изгубило способността си да
анализира и трезво да гледа на себе си. Общество, което в
стремежа си да изглежда съвършено според нечии нелепи
критерии, унищожаваше всички онези, които го съставляваха и
които - по един или друг начин - оставаха индивиди…



Уморена бе – да пише и да мисли за своето общество, в което
се опитваше да остане индивид и да оцелее.

…
Дните минаваха, безпроменни.
Приключили с общообразователната част от обучението си,

студентите се разделиха на специалности и започнаха да ги
превръщат в специалисти. Затвориха ги – в лаборатории, в
халета и в компютърни зали.

Дните минаваха – безпроменни.
И животът преминаваше – без промяна. Отново влезли в

разписанията си, изгубили лятната си свобода, хората се
врастваха в общия си организъм, превръщаха се в органи, които
хранят, бранят, чистят, мислят или управляват цялото, в което
пулсираха.

Изхвърлила всичките си багри, есента умираше красива.
Вдъхвайки последните й топли изпарения, Анита, Ренета и

Ели, изпълзели от прозореца на подземната си лаборатория,
седяха върху тревата пред нея. Зелената й свежест бе
предизвикателство към годишните сезони… и към усилията им
да синтезират зелено багрило.

- Най-после правим нещо смислено… - думите на Ренета
увиснаха под трепкащите листа на брезата, които Ели и Анита
съзерцаваха.

- Погледнете какъв нюанс на жълто-зелено… ако би могъл да
се постигне… не чрез смесване на цветове, а… - гласът на Ренета
отново замря под жълто-зелените листа на брезата.

Анита и Ели продължаваха да съзерцават неизвестно какво.
- Всъщност, багрилата не ме интересуват! – троснато заяви

Ренета и поясни – Много по-интересни са фармацевтичните
препарати…

- А, не! – в един глас отвърнаха двете й приятелки, кой знае
откъде завърнали се току-що…- Не можеш да ни изоставиш,
Рени!

Подала глава през рамката на отворения прозорец, който
гледаше право в краката им, Лилия се провикна :



- Отбой, момичета… току-що казаха, че няма да ни разделят
административно на подгрупи по специалности… Просто,
когато му дойдело времето, всеки щял да си избере тема за
дипломна работа и съответно ръководител на дипломната
работа… Така че, засега отбой… - взрив помете последната
дума…

Нечия колба, пълна със съставните части на зеленото багрило
гръмна, изплю съдържанието си на тавана, а оттам то се стече
върху тези, които се оказаха под него. Ситни стъклени
кристалчета се посипаха навред. Никой не пострада… освен
тъмните ръце на новата им колежка, която се опита да спаси
хладника, все още висящ цял над котлона…

Есенното слънце грееше и синтезираше в живите листа
всички багри на Вселената, които човешките очи можеха да
доловят.

…
Далеч от лабораторията, потънала в прегръдките на парка,

Ели вдишваше въздишките на листата. Поела дъха им,
опиянена от чисто и свежо, тя седна на един гладък дънер и
продължи да пише недовършения си роман. И беше там, на
Земята, след хиляда по хиляда години, когато човечеството
трябваше да се роди отново. И слушаше заедно с невръстната си
героиня изповедта на нечие кристализирало съзнание,
подредено в най-скритото кътче на електронната памет на
„системата за сигурност“…

 
ТУК, НА ЗЕМЯТА…

„Хората не искат да знаят нищо за себе си. Хората бързат да
живеят и умират, преди да са разбрали какво е живот и защо са
живели… Хората бързат – заети са. Заети са с нищо. Всеки живее
така, както живее този до него. Всеки живее така, както са живели
тези, преди него… И никой не се сеща, че животът може да се
промени…

Толкова неща биха могли да бъдат променени…



Невъзможно е. Ако хората не се променят… Ако не усетят нужда
от промяна. Ако не поискат промяна…

Невъзможно е. Хората са затънали в ненужни задължителности,
измислени кой знае кога и от кого… Хората са престанали да
мислят… А с това е престанал и животът…

…Аз също съм мъртъв. Защото, за да бъде жив един глас, той
трябва да бъде чут от живи… Защото – мислите оживяват, ако
някой ги осмисли…

Моят глас кънти в една празна сфера и този, който ще го чуе, не е
роден.”

Ели вдигна лице към слънцето. Лъчите му закачливо си
играеха със сенките под дърветата. Знаеше, че и нейният глас
кънти в празната сфера, в която съществуваше – далеч от света.
Знаеше, че думите са мъртви… и мислите, заключени от тях…
Светът се превърна в музика… онази, сред дърветата… онази,
която ги кара да танцуват с ритъма на вятъра, която…

ТУК, НА ЗЕМЯТА…
Чу се музика. Ева никога не беше чувала музика… И някъде-

отникъде прозвуча гласът. Изпълни сферата… помете я…
„Танцът се е родил с раждането на човечеството. С танца можеш

да кажеш всичко, защото той е движение… Танц са вълните на
морето и вълните на тревата. Танц е вятърът. Танц е движението на
звездите по небесната сфера. Танц са кривите усмивки на Луната.
Танц са изгревът и залезът… И полетът на птиците е танц…

И аз самата – тялото, косите ми, душата ми, очите ми…”
Музика… Ева слушаше. После стената се превърна във вихър… Ева

никога не беше виждала балет. Тя не познаваше изкуството. Тя
никога не бе подозирала, че на света има нещо друго, освен познание за
самия свят. Тя не познаваше изразните средства на изкуството,
защото беше само разум. И не почувства красотата на звуците,
вплетени с движения. Тя прие всичко директно – директно прие
страданието, бунта и отчаянието; директно прие стремежът към
съвършенство, към откъсване, към “друго”… И не се съмняваше, че е
разбрала посланието на балерината от изображението, а то се
изразяваше с една дума – промяна.”



Ели гледаше танцът на дърветата, лудият вихър на клоните,
трептенето на листата… И падането им… Героинята й се
взираше в отново мъртвите стени на своята сфера-училище, към
компютърния разум на която задаваше въпросите си и търсеше
познание… И получаваше… не винаги и не само това, което
искаше… Получаваше това, което трябва…

ТУК, НА ЗЕМЯТА…
Вие, които слушате този запис, трябва да знаете, че нямате

особено предопределение, защото не бива да се забравя, че хората се
раждат равни и трябва да останат равни през целия си живот.
Нашето хармонично общество е изградено с труд и вяра; то е най-
високото достижение на човешката цивилизация, на човешката
философска мисъл и действие…Ние достигнахме този връх,
преминавайки през мрачни епохи на национално и класово
подтисничество, от които се освободихме с кръв… И сега,
достигнали нашата крайна цел, няма да позволим никому да се
опитва да руши постигнатото…”

Ева слушаше гласът на един от Създателите. Слушаше своя първи
урок по история. И смътно започна да осъзнава причините за
Застоя…

Ели пишеше - толкова бързо, колкото бързо ръката й
успяваше да улавя мислите и да ги превръща в думи… Образите
се разпадаха… Само жълти листа плуваха в ума й.

Падаха… затрупваха я… Листата в жълтата гора…
И нямаше промяна…
 
 



ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА

…Днес съзерцавах живата природа. И видях индивидуалността на
дърветата…

 
ДЪРВОТО

Седях в градинката пред Народния театър и гледах движението на
водата. Струята мощно изригваше от скритите устни на фонтана.
Гледах водните капки на които се разпадаше и пречупващата се в тях
светлина. Гледах пяната, плуваща върху вълните, пленила
слънчевата светлина. Гледах слънцето, превърнало водата в злато.
Гледах и потъналите му в басейна лъчи…

Тогава, отразена във водната плоча, видях светлината, проникнала
в листата на дървото срещу мен.

Първо беше дървото, после Слънцето. Гледано от моето място, то е
леко наклонено към театъра. И както го гледах, усетих в него
стремеж към полет.

Нямаше вятър. Пълна неподвижност на листата.
Спряха фонтана. Пълна неподвижност в пространството между

мен и дървото. В тази статичност видях изкривеното стъбло, черно
стъбло. И протегнатите нагоре клони, черни клони… на фона на
златно-зеленото на листата… И почувствах – желание за небе…

Пуснаха фонтана. Пространството между мен и дървото се
изпълни с движение. И на фона на това движение дървото оживя.
Вързано за земята, то искаше полет, слънце… височина…

Разкъсано между небето и земята остана то, нуждаейки се и от
двете.

…
Това дърво стана единствено за мен. Стана не просто дърво, а

Дървото. Символ на индивидуалността.
Първо помислих, че Слънцето, позлатило листата му, го е

направило единствено.



После видях, че всички дървета са различни и всяко има не само свое
лице, но и свой характер…

Ели не стана от пейката и не си тръгна от градинката пред
Народния театър, докато не отгатна какво крие всяко от петте
дървета, които й заговориха.

Разбра, че плачещата върба олицетворява Самотната старост.
Брезата, която стоеше зад нея, по-висока от всички наоколо и
ръсеща през листата си небе, бе Закрилата. А кичестият кръгъл
полухраст, който кротко съществуваше до белия й ствол
приличаше съвсем точно на Доволството. Най-много я затрудни
едно дърво, точно през алеята, срещу Дървото. Не бе високо,
нито ниско; ни тънко, ни широко. Първо й заприлича на
Посредствеността, но после почувства, че не е точно така. То
беше добро и сиво, готово да помогне, без да разбере. Разбра, че
то бе Ограничеността.

Когато си отиваше, Дървото - широко, благородно и
политащо, докосна златните й бузи със златните листа на
пръстите си-клони…

…
Купонът, с който каратистите решиха да открият началото на

спортния сезон бе в разгара си, когато Ели влезе. Бе полутъмно
сред разноцветните глобуси на “мекото кафене”, както го
наричаха студентите, макар да бе по-точно да се каже
„преподавателското кафене”. Вместо столове, покрай кръглите
му масички имаше кресла. Всички присъстващи бяха насядали в
тях, тихо бъбреха, или се опитваха да слушат джаз, вплетен в
индийски фолклор.

Изведнъж ослепяла, Ели стоеше на прага без да знае къде да
отиде.

- Ели, насам… - чу тя гласа на сенсей – Всички първо идват
тук, това е изненада…

С все по-изострящи се сетива тя тръгна в нужната посока и…
Цялата стена, в дъното зад декоративната преграда, бе

осветена. По нея бяха разхвърляни различни късчета природа…
Изгряващо червено слънце между черни канари. Изсечен

силует на каратист в слънчевия диск.



Планинско езеро в гнездо от синкав ледник. И в него се
оглежда каратист.

Застинал на върха на пръстите си, почти политнал,
полупрозрачен каратист се бори с настъпващия прилив.

Море и вятър, прекършен гребен на вълна, изхвърлен към
безбрежна канара се мъчат да съборят трениращ на ръба й
каратист.

Сред свежото зелено на ливада, под кривата чернилка на
изсъхнало дърво, над бели облаци, или сред палми – все
каратисти поздравяваха изгряването и залязването на двете
земни светила.

Красиво бе. Като хипнотизирана Ели стоеше сред пищната
природа, уловена в дванадесет платна…

- Харесват ли ти? Ако ти харесват, избери си нещо, ще ти го
подаря… - Жана стоеше до осветената стена далечна и изящна
като жрица…

- Харесват ми. Прекрасни са… - смутено каза Ели.  
Жана се усмихна и отново се превърна в момичето от

тренировките.
- Не съм художничка, но се опитвам… бих искала… да стана

някой ден… - тя продължаваше да се усмихва, а пъстрите й очи
се криеха зад дългите й мигли, страхувайки се да погледнат
света…

- Но ти си художничка вече … Нали това е твоята първа 
изложба…  – сенсей окуражително й кимна – Да не забравиш, че 
и на мен си обещала картина-две. Но аз ще си платя, и да не 
спорим. Когато продадеш картина, тогава най-добре ще
разбереш, че си художник…

…
Отново затворена в шестте си стени, отново далеч от света,

Ели съзерцаваше звездите през прозореца на стаята си и
пишеше.

Отново събираше мигове. Ловеше с ума си, бодеше ги върху
хартията като цветни пеперуди ги редеше, или като екзотични
цветове ги изсушаваше, притискаше ги между белите си
страници и ги подреждаше в хербария си – дневник.



Отново се опитваше да не изгуби завинаги родилите се мисли
в самотния й череп и ги записваше върху хартия – поне с нещо
да ги сподели, щом няма с кого…

Пишеше - пленена в собствената си клетка… и оцеляваше.
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ

„Кое е онова, което превръща една картина в изкуство?” – често
съм си задавала този въпрос, но никога досега не съм могла да си
отговоря на него. И това е, може би, причината, поради която не
поисках истински да стана художник.

Когато чета една книга, аз винаги знам дали е изкуство, или не е. 
Когато гледам филм, е същото. Не знам защо, но знам. И всичко е 
ясно… Това е хубаво - това не е. Това е изкуство - това не е. Това е 
шедьовър -  това не е…

Но с картините не е така…
И едва днес разбрах защо.
Просто – човек купува всякакви книги и чете – ту хубави, ту не.

Редуват се. И разликата се откроява. Ако не си виждал ден, как ще
знаеш какво е нощ?!

С филмите е същото.
Но не и с картините.
Когато влезеш в изложбената зала – всички картини са едни и

същи… Ако си в “Лувър” – те са шедьовър, лоши няма – не можеш да
сравниш. Ако си другаде – шедьоври няма – и пак не можеш да
сравниш…

Днес бях на изложба…
… Нямам предвид онази, в „мекото кафене”… това беше преди

дни… То не беше изложба, а откровение…
Не мога да пиша повече. Не искам – да измислям умни думи, с

които да обясня защо искам да седя пред моята картина (не моята,
която нарисувах, а онази, която Жана ми подари) да съзерцавам
синкавия глетчер и бялото слънце, които се отразяват в очите ми…
или аз се отразявам в огледалната повърхност на планинско езеро…

Ели остави химикала и потъна в планинското езеро,
превърнала се в полупрозрачна сянка на фона на безбрежни
върхове. Картината бавно се разпадна. Мислите й се разпиляха,



хукнали след всяко от изтърваните къшейчета душевен
комфорт.

Всичко се разпиля. Стените на стаята й станаха прозрачни,
после съвсем изтъняха, накрая изчезнаха. Седнала върху
шарения килим на пода, Ели се оказа във въздуха – също като в
онази стара арабска приказка… а после, съвсем като в живота, се
приземи. Накрая се оказа, че все още стои пред входа на
изложбената зала…

Пак времето бе спряло. Пак бъдещето беше бяло. Пак –
трябваше да избере.

Избра. Но не разбра, че е избрала.
Стоеше на прага – преди два часа ли беше, преди пет ли,

преди век ли – и гледаше - как с последните си за този ден лъчи
слънцето се закача с последните за тази година листа на
дърветата. Красиво и топло бе – вън. И като хладен зандан бяха
сградите – вътре.

- Какво ще кажеш да пийнем по нещо, а? – отсечено и рязко,
съвсем не с тона на целия въпрос, неговото „а” я стресна.

Ръката й с часовника подскочи към очите… тогава, преди пет
часа… Видя, че Люба вече навярно е изпила кафето си в
компанията на Зорка и на Мина, и реши, че…

- Ами, не е зле… Да пийнем по едно кафе, където кажеш… - тя
безразлично вдигна рамене и тръгнаха.

Дори не видя светлината, която бе запалила в очите му.
Вървяха между сградите, между хората, между трамваите. И 

разговаряха – за изложбата. Не мислеше като нея, но мислеше и 
смислено изразяваше мислите си. Спорейки с него, тя 
откриваше своите… И преоткриваше - изкуството на 
разговора…  И всичко онова, което бе изгубила, изгубвайки 
възможността да разговаря с близките си. Дали пък той не й бе 
станал близък?

Най-после стигнаха до „червеното кафене” – кой знае защо
захвърлено в най-многолюдното място в града. Едва намериха
два пластмасови стола на крайна маса и седнаха. Човешкият
поток неспирно се лееше край тях. Ели не можеше да си
представи защо това кафене е по-добро от останалите.



Навалицата вътре и вън я подтискаше, притискаше… почти я
смаза. Дойде келнерката – млада, изящна, учтива…

- Какво ще обичате, моля? – запита с усмивка, въпреки
блъсканицата вътре и вън, въпреки пълните маси, въпреки
безкрайните поръчки…

- Кафе и бира – кратко отговори Никола и продължи
разговора си с Ели.

Тя вече бе разбрала защо това кафене е предпочитано пред
останалите. Преди да е успяла да довърши сложното си
изречение, келнерката отново бе при тях с поднос с кафе и
бира. С лек реверанс й поднесе порцеланова чашка с позлатен
ръб и надвесена над Никола запит :

- Как предпочитате бирата – с пяна или без пяна?      
Верен на инстинкта си, той отвърна без да се замисли:
- Един ред с пяна, един ред без пяна и така на три реда…
Млъкна смутен, с миг закъснение разбрал, че момичето не е

заслужило подобен отговор.
– Шегувам се, налейте я без пяна…
- Разбрах – отвърна тя с усмивка, но в очите й остана сянката

от още един камък, стоварен върху душата й…
…
Стените на стаята бавно оплътняваха. Затваряха се. Затваряха

я. Затвориха я.
Седнала върху твърдия и плътен под, тя пишеше и думите

сами залепваха за белите страници.
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес бях на изложба. Като на поклонение.
Тръгнах от подножието… Дълъг бе пътят нагоре. И тягостен.
Първи етаж : Френска живопис. Напълно абстрактна. Големи

петна върху големи платна… Нещо, приличащо на раздърпан гоблен;
нещо – на платнище от стара палатка…

И съвсем черни платна имаше… Само релефът на черната боя е
различен.



… „Линиите на дървото”; „Надраскване върху дърво № 8”…
Нататък - бяло боядисана дъска и издълбан, вероятно с нож
равностранен триъгълник ( вписан в равностранния четириъгълник
на рамката)… Дали на Дървото би му харесало?

Продължавам напред – „Десет произволни линии върху телефонен
указател”…

Отново петна, драсканици, плетеници… и нещо, приличащо на
торс… и нещо, приличащо на лице…

Вървях и гледах. Очите ме боляха. И въпросът „Защо това се
нарича изкуство?” обсебваше мисълта ми. Защо тези нелепи неща са
прекосили половин Европа, за да ги видя? Защо обикалят цял свят –
за да ги гледат… И защо авторите им се наричат художници.

Вървях и гледах. Спирах се пред някое платно… и си мислех, че бих
била щастлива, ако го имах в стаята си… Бих била щастлива да
потъна в гънките му и да съзерцавам онова там, скритото… отвъд
гънките… отвъд…

Втори етаж : Родна скулптура. Името на скулптора няма да го
спомена. Грозни метални отливки, гротескни „Очаквания”…
Острите ръбести форми раздраха душата ми. Подгониха ме – далеч,
вън от залата… Душата ми, продраната, капеше праз дупките си –
не избягах… Накрая видях един кон, може би Пегас, овързан с метални
въжета за земята… Заболя ме – все едно, вързаната бях аз.

Продължих нагоре…
Трети етаж ;
Четвърти етаж :
Пластика, живопис… Цветове и форми се разливаха край мен,

като море. Но бях суха.
Вървях и гледах. И не виждах. Спирах пред някоя картина,

статуетка, счупена ваза или изсъхнал клон. И не виждах…
Тогава започнах да мисля за качеството… Онова неуловимо нещо,

което съществува в нас и/или извън нас, но все едно, съществува. И
разцепва света на две. Тук има качество. Там няма. Тук е хубаво. Там
– не. Тук има изкуство. Там – не.

Вървях сред празното и мислех, че качеството бе онова, което
породи въпроса „Защо това се нарича изкуство?” - на първия етаж.
Качеството беше онова, което отговори на въпроса - на втория етаж.



Вървях сред празното, нагоре, и отговорът резонираше в мен. Не в
мисълта ми – другаде. Но все едно къде, той беше до болка осезателен
и категоричен. На първия етаж имаше качество. И залата беше
пълна. На втория етаж имаше нещо… Нагоре – не.

Пустота.
Сега си мисля, че ако бях започнала да слизам, нямаше да възприема

нещата точно така.
Кой знае?
Вече не мога да проверя.
Тогава?!Седнала съзерцаваше своята картина с прозрачно

езеро под снежни върхове. А после потъваше в картината на
Жана. И пак не знаеше кое превръща едно платно в изкуство,
друго - в красив предмет, а трето – в нищо.

…
Почистена и проветрена, подземната лаборатория отново ги

прие.
Животът пак потече, какъвто бе.
Дърветата умряха – до пролетта, забравили за слънце и за

полет. А хората, отдавна мъртви, не забелязваха това.
Студентите четвъртокурсници бавно започваха да се

превръщат в специалисти. И си оставаха деца. Кога ли остаряват
хората? Кога ли помъдряват? Или оставаме деца дори когато децата
остаряват…

Помъдряла повече от връстниците си, опитвайки се да
изглежда по-сериозна от тях, Антония наблюдаваше детинските
им постъпки и още по-детинските им реакции. Ивайло, който
като кристализационен зародиш събираше около себе си хора,
днес пак разказваше нещо, на което и сам не си вярваше. Защо
ли му вярваха другите? Също като в гимназията, когато… не-е-е
като в гимназията се държат Йордан и Анита… Скрити зад
пердето, те държаха ръцете си и се гледаха в очите като че ли за
първи път се виждат… А после, неразбрали се за нещо се скараха.
Той излезе навън през прозореца, за да пуши, а тя се задълбочи
в изучаването на механизма на органичните реакции като че ли
са най-важното нещо в света… а Йордан се държи като в
прогимназията… не-е-е така се държи Юлия, тичайки между двата



плота и готова да изпочупи всичко по пътя си, само и само да има
възможност още по-силно да пищи, докато я гонят… Най-после я
хванаха в ъгъла. Вече се чуваше само учестено дишане, накъсано
от изблици на смях. Отегчена до смърт от всички край себе си,
Антония се огледа за Ели… Поне тя се държи като нормален човек
и с нея може да се говори… Колбата й кротко вреше, хладникът
послушно връщаше изпаренията й обратно в нея. Контактният
термометър ритмично цъкаше и поддържаше температурата в
маслената баня на нужното ниво. Антония погледна
рецептурата и разбра, че през следващите два часа колбата все
така кротко ще си ври, а Ели би могла да е навсякъде. Леко
разочарована, тя тръгна към кафенето сама, тъй като и нейната
колба трябваше кротко да чака в банята с лед още около час,
преди да започне следващия процес. Едва излязла в коридора,
тя чу ритмично броене -–"ич-ни, сан-ши; ич-ни, сан-ши”. Спря
за миг окаменяла. Кой знае защо сърдити на въздуха край себе
си, Ели и Анастас го ритаха с отмерени удари на височината на
главите си. Е, това вече е като в детската градина… Почти
отчаяна от света и хората край себе си вдигна рамене и
продължи.

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Нощ е. Не съм писала в дневника толкова отдавна, че се страхувам

да погледна от кога…
Четох. Четох себе си – почти всичко, което съм писала със своята

ръка… Цяла нощ четох.
Най-добри са рецензиите ми – само те не са загубили нищо с

годините. Може би наистина трябваше да уча кинознание.
Може би наистина трябва да се замисля за живота си…
Отново празни думи. Инерцията на задължителното ме влече. Не

мога да посегна към друго, преди да съм свършила с това… А тогава
ще е много късно. И аз ще бъда много уморена… Дали ще бъда жива
след това? Почти прегазих задължителното следване. А то прегазва
ли ме? Ще оцелея ли – докрай?



Отново празни думи.
Натежа главата ми. Ще спя.
Утре ще постя и ще правя азани; ще съзерцавам; ще бъда далеч

(накъде ли по-далеч от сега?!). Вдругиден татко ще дойде у дома…
Как бих искала да имам собствен дом и „у дома” да бъде истинско…

Димитър дойде един ден по-рано. Тихо бе в празната къща.
Люба и Пешо бяха за няколко дни в провинцията. Ели седеше
на пода в средата на стаята си и гледаше право в една догаряща
свещ. Не го забеляза. Или не поиска да го забележи? Той изчака
в хола на хазаите, докато свещта догоря. Тогава тихичко почука
на вратата й.

- Влез, Димка, разбрах, че си дошъл… знаех, че ще дойдеш по-
рано… - гласът й бе равен, без намек за емоции.

Той влезе. Стоически издържа хладното посрещане. Не я
стресна – ни с дума, ни с жест. Тя продължаваше да седи в
средата на пода, без да помръдва и без да продума повече.

- Може ли да включа осветлението?
Тя кимна. Светлината я огря - лицето й бе мокро от сълзи.

Пробуди се и потъна в прегръдките на Димитър. После думите
се изляха. Равни и гладки, каквато бе станала тя. Когато свърши
му даде всичките си дневници, бележници – “за себе си” и “за
света”, тетрадки с огънати краища, папки с подвързани
машинописни страници и просто купища бели листи, изписани
на ръка…

- Моля те, прочети ги, Димка, моля те… - гласът й, като
излъскана пързалка се хлъзна и го повали – Ако поне един човек
не ги прочете, ще съм мъртва… Тати?

Тя заспа, изтощена от глад и съзерцание.
Той чете цяла нощ. И пак както някога, когато бдеше над съня

й изгарян от температура, и слушаше бълнуваните й стихове, не
знаеше – дали това , което бе прочел е литература, или е
бълнуване.

Болеше го. Цяла нощ душата му се гърчи – но не разбра защо.
Дали защото това, което бе прочел пробуждаше душите и
пробудени, те виждаха ада край тях… Или - защото бе
надникнал в нейния ад.



На сутринта се събудиха.  Тя - по-цяла. Той - по-млад…
… Валеше дъжд. Ситен - като мъгла. Студено беше в белия

сумрак. Хората се разминаваха като привидения, автомобилите
гледаха с пламналите си очи като м лами, къщите свити,
трепереха…

Димитър и Ели вървяха ръка за ръка с грейнали лица.
Отиваха на кино, както някога. Спасени, на крачка от ръба.

А после се прибраха в мрака – ръка в ръка. Все още затворени
в капсулата на филмовото време те мълчаха, докато щракна
входната врата. Ели седна на пода в краката му и без думи взе
бял лист с химикал.

Тя пишеше. Той четеше.
- За първи път гледах филма преди почти половин година. Хареса

ми, но не толкова, колкото “Похитителите на изчезналия кивот”…
Върхът на химикала й замръзна. В паузата взрив помете стаята

и пред очите им – не “като на кино”; не “кадър след кадър” –
изведнъж, изцяло се появи-видяха-преживяха-спомниха си
всичко от “Кивота”… Тогава Ели продължи.

- Може би е така, защото тук (“Индиана Джоунс и храмът на
обречените”) бяха попрекалили с невероятните неща.

Нещо помръдна в съзнанието-картина-представа-мисъл-
докосване на Димитър и Ели бързо-бързо добави :

- Нямам предвид култът към Кали, а падането с лодка от самолет
и прочие. Бих казала също, че тук имаше повече бой и по-малко
специални ефекти, но твърде много змии, стоножки и супи от очи.

Бяло поле за миг връхлетя представите-спомен на двамата.
После Ели продължи :

- Имаше и един невероятен, жесток обред, но в тази сцена липсваше
тайнствеността, мистиката и цялостната атмосфера на
свръхестественост, която бе постигната в момента, когато капакът
на кивота бе вдигнат.

Енергийният вихър, пропълзял от затвореното пространство,
скрило къс материя, чужд на човешката общност, ги обви и ги
запрати в друго измерение. Затворила очи, Ели пишеше.

- Струва ми се, че и Индиана Джоунс  позагуби малко от ореола си 
на учен-познавач на древната история, философия и религия. Нищо 



не спечели като бияч – в “Кивота” по-добре се справяше с 
противниците си.Може би спечели само малко слава на авантюрист.

А може би аз съм прекалено строг критик? Може би
“Похитителите на изчезналия кивот” бе първият филм, в който
специалните ефекти, тайнствеността, историята и екшъна се
спояваха до съвършенство и съвършено дозирани го правеха най-
добрият филм от жанра, който бях гледала. Превърнах го в еталон за
сравнение и той стана неуязвим.

Димитър кимна с глава и с дрезгав глас промълви :
- Наистина, по-хубав беше… Но си права. Когато човек

превърне нещо в еталон, той престава да вижда недостатъците
му, вижда лошото в това, което сравнява…

- И все пак – поставя ли филма въпроси пред зрителя? Поражда ли
мисли, идеи? Какво проповядват авторите чрез него?

Безспорно – добро и стремеж към човешко щастие… Простото
щастие на земеделеца, радващ се на плодовете на земята; на
родителя, прегърнал своето дете… И щастието да даряваш добрина.
Чрез свещения камък на Шива, чрез освободените деца, чрез това,
което носиш в себе си…

В тази насока може да се пише още много, но за това друг път ще
пиша. Сега искам да пиша за друго.

Искам да пиша за изтръгнатото сърце, което туптеше в една
чужда ръка, но поддържаше живота на своето тяло; за сърцето, което
изгоря, когато тялото му изгоря… Искам да пиша за странното – за
странното в нас и за странното, което ни обкръжава. Искам да пиша
за енергията, която всеки от нас притежава… Искам да пиша за
изгубената власт над нея и за властта да я овладеем… Искам!!!

Димитър бе приютил ръцете й в ръката си. Те бавно
поглъщаха топлината му и ставаха живи.

- Толкова много бих искала да надникна там, където дремят
скритите възможности на тялото и на духа ни… Толкова много
бих искала да открия своите и да ги отключа… Понякога мисля,
че съм на крачка от тях… Каква ти “крачка”… на един
молекулен слой… Ще мога ли някога да се отключа?!

Димитър я бе приютил в прегръдката си. Тя поглъщаше
топлината му и ставаше жива…



 
 



ПЕТДЕСЕТА ГЛАВА

Уличните лампи изливаха синкавата си светлина върху паважа
през пелена от мъгла. Мъглата се впиваше в дрехите, попиваше
и стигаше до плътта. Телата замръзваха и се сливаха с тъмните
сенки на града. Хората обитаваха отреденото им пространство
без да се замислят за това. Като диви бозайници или като
мравки, те следваха своите пътеки – всеки ден минаваха покрай
същите олющени сгради, разбити первази, тротоари и кофи за
смет.

И само понякога, рядко - по за някой час, излизаха от гладко
излъскания път.

Сините улични лампи изливаха светлината си върху главите
на минувачите и още повече ги приспиваха.

Синьо бе… Навсякъде… Както тогава…
Само чудовищата бяха други. Бяха нейните, не чужди. Ядяха

нейната душа. И друг спасяваше я, както някога спасявала бе
тя…

Музиката като океан изпълни залата. Удави я. И оцеля.
Плътният звук на рояла влезе в главата й. Помете я – ревът на
оркестъра… Изчистена беше - душата й. Свистяха цигулките,
гърмеше металният глас на тромпетите, тътнеха барабаните –
извисиха се – като вълна… Миг преди гребенът да се скърши,
настана пълна тишина. Всички затаиха дъх в очакване на
следващата част. Диригентът, усетил върховното напрежение в
залата, изчака още миг, преди да вдигне палката и… Тишината
бе раздрана от продраната кашлица на виолончелистката.
Изгубила дъха си, жената кашляше до задушаване… Не можеше
да спре.

Свит на топка, на стола до Ели и Никола не можеше да спре.
Изгубил дъха си, без глас, смееше се - до задушаване. И целият
ред се тресеше. Колкото повече се тресеше редът, толкова
повече без дъх оставаше.



Виолончелистката най-после кихна. Целият ред се разтресе от
смях.

Изгонени бяха всички чудовища. Затрупани бяха – под смях…
Вървяха в синия мрак – по двата ръба на тротоара. И говореха

– за всичко. Всяка дума пораждаше друга; всяка друга
пораждаше тема. Вървяха в синия мрак – далеч от всички
чудовища. И всяка тема беше за музика… Когато стигнаха до
безистена, зад който бе домът й, онзи, през който минаваше
чертата, която разделяше света на две, те спряха. Замълчаха.
Секундите минаваха край тях като препускащи коне…

- Когато се разсмях… по време на концерта… - когато Никола
преглътна, брадата му подскочи така, сякаш полска мишка
пробяга в трева … - Това… Ще промени ли отношението ти към
мен?

Гледаше я право в очите. Зениците му бяха свити, готови да
поемат удара на думите й като взрив от светлина.

- Към по-добро или към по-лошо?
Лицето й бе сериозно, както винаги. Дори в очите й, потънали

зад гъсти мигли, не припламна светлина. Миг- два. Усещаше, че
с третия миг ще падне. Тогава тя се разсмя…

- Вече май ти от шега не разбираш…
… Вървеше през тъмния град. Не искаше да се вози в тролея…

Не искаше никой край себе си – само нея…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
… Днес бях на концерт – когато се давех… когато син мрак

изпълни ума ми и зад всяка вълна в синьо се криеше грозно чудовище…
Днес едно момче ме покани на концерт и изгони всички чудовища…

Накара ме да се смея. С глас и със сълзи, до без дъх… Колко отдавна не
съм се смяла така… А дали някога съм се смяла?

После вървяхме в синия мрак и говорехме за музика. Винаги съм
мислила, че познавам класическата музика – автори, произведения,
теории… Може би така съм мислела, защото много съм обичала
класическата музика (когато пиша “класическа музика”, имам
предвид всичко – цялата класика, предкласика, романтизъм и прочие



направления в него – от Монтеверди и Бах, та чак до Равел и дори
Гершуин)… Навярно е така, защото - откак се помня, тя все край
мене е звучала (поне през първите ми пет години, когато живеех с
Биляна и с дядо)…

Разсеях се… Спомени, спомени… Малко момиченце с червена
рокличка на розички поднася червени рози на дядо си, на сцената…
Спомени, спомени… За друго исках да пиша…

… Обичам да говоря с Никола за музика, защото се уча…
(И малко на шега – обичам да слушам с Никола музика, защото се

смея)…
(А сега съвсем сериозно – все повече се страхувам от близкото

общуване с хората… Вече знам – моите думи болят… А чуждите –
думи, погледи, жестове, заедно с цялата явна и скрита информация,
съдържаща се в тях, се плъзгат по повърхността ми като водни капки
по аналитичночиста лабораторна стъклария…)

… Днес мечтах – когато се давех в син мрак…
Мечтах за море… за слънце и вятър, за разбити вълни, зад които не

дебнат чудовища…
И се молех – за бряг, за мокър пясък… за две хванати ръце…
Молех се – за свобода, за синева, за слънчева ката и слънчева

пътека… Молех се – за нечие присъствие… Присъствие-дух,
присъствие-разум…

Молех се – не знаех за чие…
…
Задимено и душно бе, „като в лисичарник”. (Макар никой да

не знаеше как точно изглежда един лисичарник, всички
студенти намираха, че кафенето над преподавателския стол
прилича точно на такова нещо). Насядали около две допрени
една до друга кръгли маси, всички от групата на синтетиците
разпалено коментираха резултатите от току-що приключилия
тест. Отпуснати и доволни, те почти бяха забравили, че
учебният ден още не е свършил. Лилия, загрижена като квачка
за пилците си, ги подкани да тръгват към следващия час. Вой от
нестройни гласове й отвърна, примесен с тракане на допити
чаши и стържене на столове.



- Когато ми разказаха за този човек, изобщо не повярвах…
Нямаше и да повярвам, ако не видях… Може да излъчи такава
енергия от ръцете си, че залепвайки длани върху стена, да се
покатери по нея…

- Но това е спорт… дори има състезания… катерят се по скали,
като използват само пръстите на ръцете и на краката си…

- Изобщо не е същото. Говоря за стена, а не за скала… и не за
пъхане на пръсти в пукнатини, а за залепване…

- Не вярвам. – твърдо заяви Лилия, слизайки по стълбите след
всички – Или не си разбрал, или се правиш на интересен…

- Ти нищо не си разбрала. Говоря за скритите резерви на
човешкото тяло…

Ели наостри слуха си – точно тази тема я вълнуваше.
- Когато е поставен в екстремни ситуации, човек е способен на

невероятни неща… Бях чела някъде, че за да се спаси от
нападение на бяла мечка, един катастрофирал в тайгата пилот с
един скок се качил върху крилото на самолета си… - тя изостана
с две крачки и се вмеси в чуждия разговор.

- Какво ли не пишат… Не можеш да вярваш на всичко. –
мъдро заключи Лили.

Ели си помисли, че е точно така, но в същото време много й се
искаше да вярва, че човек може да отскочи до височината на
самолетно крило.

Анастас заби пета в последното стъпало.
- Сериозно? Разкажи ми за това…
Ели разточително описа картината, в която бяха потънали

очите й. Не тези, които се блъскаха в подносите с мазни чинии,
а другите, чрез които беше навсякъде. Анастас прехласнато
слушаше и почти си представяше, че е на мястото на
авариралия пилот, а Лилия трезво броеше минутите, които
остават до началото на следващата лекция.

Подредиха се на чинове, също като ученици. Бяха точно
колкото един клас. Като ученици извадиха тетрадки от чантите
си – едни започнаха да пишат това, което беше „новият урок”,
други начертаха мрежа за игра на точки върху последната
свободна страница… имаше и такива, които превърнаха



химикалките си в тръбички и целеха катедрата с куршумчета,
направени от сдъвкана хартия. Ели беше от тия, които пишеха –
обичаше да учи уроците си в час. Анастас я уцели с бележчица,
свита на фунийка – „Можеш ли да намериш една книга –
„Черната и бялата магия”?” Антония гледаше всички край себе
си с усещането, че пак е попаднала сред непълнолетни, в
различен стадий от развитието им...

- Страхотна книга, вярвай ми… Разказваха ми, че години
наред си стояла затрупана в Народната библиотека, а когато я
потърсили, тя се самозапалила и изгорила целия рафт с книги,
на който била… - Анастас се люлееше на задните крака на стола
си и шепнеше така, че всички да го чуват…

Звънецът удари и вторият от двата часа лекции започна…
Краят му се скри в синята мъгла, която надничаше от прашните
прозорци на стаята. Умората започна да пълзи, предрешена
като чудовище.

Когато свърши часа, Ели я пропъди от себе си и хукна по
празния коридор. Закъсняваше – за урока по френски. Първа
пристигна на трамвайната спирка. Чакаше. Мразеше да чака.
Спирката започна да се пълни, да се препълва… Лилия и
Анастас я намериха в тълпата и увиснаха на парапета до нея.
Небето, паднало до върховете на тополите, прокапа. Стана още
по-студено. Тя чу как ченето й затрака.

- Днес на обяд не ми повярвахте, но ако искате, мога да ви
демонстрирам…

- Какво? – в един глас запитаха двете.
- За онзи човек, който се катери по стените… Та той може да

загрее дланите си до такава степен, че ако хване ръката ти, да я
изгори…

- Глупости. – отсече Лили
Ели отново наостри уши.
- Ходих при него няколко пъти. Разговаряхме, показа ми

някои техники… Не съм добър колкото него, но ако искаш, мога
да ти стопля ръцете… - очите му бяха толкова близо до очите на
Ели, колкото бе възможно.



Тя протегна ръка, гледайки право в очите му. Докосването бе
като токов удар.

Бяла светлина проби главата й… Материя и антиматерия…
„Всеки допир между нас би бил взрив и светлина и нищо”… Беше ли
го писала? Беше ли го мислила? Беше ли го казала…

Трамваят дойде скърцайки. Погълна човешката маса в себе си.
На следващата спирка я изплю – омесена. И глътна следващата
хапка. Не остана място за бяла светлина.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

… От няколко дни съм по следите на „Чертата и бялата магия”.
Какво ли се надявам да открия?

Всъщност, вече го открих. Търсейки една книга, намерих друга –
„Майсторът и Маргарита”. Прочетох я и не разбрах защо е
забранена. Но вече знам – не ми е нужна дяволска метла, за да летя
над покривите на града…

…
Тази нощ сънувах с отворени очи и не дишах… Не знам къде бях. Не

знам – ще отида ли пак… Дори не знам ще поискам ли… Бяла
мъгла… Исках да стигна “догоре” и губех съзнание… После мозъкът
ми се превърна в транзистор – чувах музика в главата си. Улавях я
от ефира с всеки мой нерв… Изгори невроните ми… И се събудих…

… Бавно пълня гърдите си с въздух…
Възкръснах.
Започва денят.
…
… Днес се събудих с желанието да се обеся…
Три последователни 12-часови учебни дни в една седмица. Твърде

много са. Твърде тежки са… Твърде тежко е – да се живее… Днес пак
съм на френски – ще има контролно – пак трябва да уча… Любимият
ми език – всичко се превърна в умора.

…
Тази сутрин, тичайки към лекционната зала, се сблъсках с 

преподавателя си по математика от кръжока. Покани ме да работя 
заедно с него по някаква тема… Трябва да му се обадя до края на 



другата седмица, за да уточним подробностите… Той все още мисли 
за мен като за добър математик.  Аз още преди две години не знаех 
каква съм… Мозъкът ми изгни. Ще отида ли? Мисля, че не…

…
Днес открих, че само книгите могат да ми дадат онова, което би

ме направило жива… Чуждите книги, които чета и приспиват ума
ми. И моите книги, които ме будят...

…Не мога да напиша нищо, което заслужава да бъде прочетено…
…
Телевизорът, свил се в най-далечния ъгъл на стаята, тихо

жужеше. Бледият му правоъгълник се губеше сред прозорците
на отсрещната сграда. Ели съзерцаваше тъмното между тях в
очакване на филма. Тези вечери започваха да се превръщат в
тихи празници. Мина влезе с поднос, върху който димяха две
златни чашки с чай. Аромат на жасмин изпълни стаята. Ели
отпи първата глътка със затворени очи, поглъщайки парата.
Бледожълтата течност я опияни. Представи си , че е с кимоно –
не онова, памучното, бялото, с което тренираше, а кимоно от
розова коприна с избродирана клонка от цъфнала вишна на
гърба… Представи си… чайна церемония… с кристален въздух,
измил главата й от всички мисли, които я затлачваха…

- Колкото е по-студено вън, толкова по-горещ обичам да е
чаят… - звънкият глас на Мина разби чашата, която Ели
поднасяше към устните си…

Не златната чашка, която димеше в ръцете й, а онази, другата,
от чайната церемония… Филмът започна… Тежко и мудно.
Мълчаха и съзерцаваха екрана. После заговориха – за
изкуството. За онова, неуловимото, което превръща –
подредените думи – в изкуство; съчетанията от цветни петна – в
изкуство; техниката на свирене – в изкуство; измислената
мелодия – в изкуство… поредицата от заснети кадри – в
изкуство…

- За да бъде наречено едно нещо “изкуство”, според мен, то
трябва да бъде красиво, ако е предмет… А ако не е, трябва да
поражда представа за красота у този, който го възприема… -



завърши монологът си Мина и погледна своята твърде млада
приятелка през рамките на очилата си…

Филмът напредваше – тежко и мудно. Нищо не се случваше…
Само тежко чувство на досада и безнадеждност обливаше
зрителя. Еднообразна и делнична самота – твърде пресилена, за
да бъде реална, но недостатъчно, за да бъде символ…
Продължиха да говорят – за таланта, за живота… и за целта в
живота.

- Вашето поколение няма цел. Вече не помня ние какви бяхме.
Имахме ли цел, или просто оцелявахме, но вие… - тя замълча,
толкова дълго, та Ели помисли, че няма да продължи… - Вие
нямате простор…

Филмът наближаваше края си – тежко и мудно. Свърши
изведнъж – забавено свличане на пръст в бездна… И някъде там
долу, на дъното (но зрителят не го вижда) е трупът на
героинята…

- Не съм съгласна – гласът на Ели глухо прокънтя в стаята,
изведнъж оказала се празна в момента, в който Мина изключи
телевизора. –Този филм не ми хареса. Но е изкуство…
Последният кадър предизвиква у мен представа за грозно, за
труп, за смърт, за разруха… но той прави от филма шедьовър…
Лошо е единствено това, че твърде малко зрители са стигнали
до края…

Разсмяха се в оглушалата от тишината стая – старата
пианистка и студентката, изучаваща точни науки… Съгласиха
се, че е непростимо за един режисьор чак до такава степен да си
играе с човешкото търпение, защото това показва непознаване и
неразбиране на човешката психика. Но така и не откриха кое е
онова неуловимо нещо, което превръща една поредица от
заснети кадри в изкуство…

Нощта преваляше, когато Ели изкачи две стълбищни
площадки и се прибра. Вратата тихо хлопна зад гърба й.
Загивам… от самота… Душът плющеше върху гърба й. Защо ли,
когато двама самотници се съберат, още по-самотни стават?

Загивам… от самота… Горещата вода се изпаряваше от тялото
й. Защо не мога да докосна никого? Взрив, светлина… и нищо… Най-



често – нищо…
…

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
…Не мога да напиша нищо, което заслужава да бъде прочетено…
Но четох. Днес прочетох за Шамбала… Древно селище, средище на 

окултни знания и култура или  космическа база… Или само мит? 
Или мечта… Мечта за снежни върхове в подножието на небето…

Силно до болка поисках да стигна в Шамбала… Да открия
древните тайни, да осъществя контакт с Извънземните… и да
превърна Земята в част от Космическата цивилизация…

Спомних си своите дванайсет години, когато исках да преодолея
физическите закони на земята, за да открия тайната на звездите…

Десет години – същата ли съм?
Десет години, през които, малко или много съм мечтала за…

Извънземните и за неземното, за полет в Космоса, за договор с
Мефистофел… за “преодоляване на физическите закони”… за
овладяване на скритата енергия… за…

Десет години, през които не се промених.
Останах при учебниците си, с мечтите си… Учебниците са други;

мечтите са същите…
Десет години – уморих се…
Уморена съм. Не. Препълнена съм. Като чаша…
Когато се изпразня, животът пак ще продължи.
Животът е безкраен. Ще имам време да стигна до Шамбала…
…Не намерих отражението си в огледалото…
…
Не го намери и следващия ден… и следващите дни. Бе

станала прозрачна. Не се учуди – нали я нямаше, нали не
знаеше коя е, къде е, защо е… Облече дрехите си върху нищото,
в което се бе превърнала и влезе в деня. Лекциите сутринта,
упражненията след обяд, тренировката вечерта. И пак.

Нощите оставаха за нея. Нощите, които обичаше; нощите,
които я спасяваха… в които доскоро все още беше тя…
Избягаха…



Скрита в жълтия конус на нощната лампа, без да вижда
отражението си в огледалото, тя гледаше в пустото. Моливът се
движеше сам.

 
ДНЕВНИК НА ЛУДОСТТА

Тук свършват всички представи… Исках да опиша този миг…
Когато мислите избягаха…и нищо не остана…

Тогава още грееха звезди, сега превърнали се в снежни капки… Навън
вали и сняг по мене пада…

Мислите избягаха. Единственият начин на съществуване…
… Вечният кръговрат на мислите – застъпващи се, отстъпващи,

настъпващи. Затворът на мислите – от него не можем да избягаме,
защото ако прекрачим “отвъд”, стъпваме в нищото… Кръгът на
мислите – огледало в огледало; лице в лице; мозък в мозък; мисъл в
мисъл… дума в дума… без начало и край…

Държа главата си с ръце, захвърлям я и пиша… Догонвам мислите
си… догонвам себе си… Не. Не успях. Разпилях се… Не хванах
отлетелите мисли… изгубих ги… Страхувам се…

Превърнах в капан за себе си единственото нещо, което умея
истински да правя…

Пиша – за да не полудея? Или полудявам от писане? Кое е….
Нощ.
На бюрото ми, пред мен, има две отворени тетрадки. Едната е

“Дневникът” ми. Другата е с лекции по “Фармацевтични
препарати”… Гледам ги. В едната лежи болната ми душа, нарязана
като на дисекционна маса. В другата са формулите на лекарствата, с
които лекуват душевноболните.

Страх ме е от формулите. Но знам, че мозък, който е способен да
ги изучава, няма нужда от лекарствата, които те изразяват…

Страх ме е от дневника. Но знам, че мозък, който е способен да се
изучава, ще устои на всичко, вън от себе си…

Потъвам – все по-дълбоко вътре в себе си…
Кога ще дойде време да захвърля “Дневникът на лудостта”?
Захвърли го. Все по-дълбоко потъваше – вън, от себе си и от

света…



…
Красива бе, когато отиваше към театъра в оранжевата нощ

под натриевите слънца на уличните лампи. И само красотата я
спасяваше от тежестта на цялата утайка от недоубити чувства,
мисли и мечти, която лепнеше в душата й. Тежеше целият
живот, увиснал на врата й като камък (вместо колие) без цел, без
изход и без надежда - за Друго… Вървеше и подметките
залепваха за калните утайки на уличните тротоари…

Залата бе претъпкана с хора. Витаеше празничен дух. Възбуда,
напрежение, очакване… “Тръпката” – горчиво-сладкият вкус на
новото, на необикновеното… Облечени празнично, делнично,
пъстро или сиво, присъстващите, все още не станали “публика”
тихо жужаха. Светлините угаснаха. Представлението започна.
Заредена тишина – избухваше в ураган от ръкопляскания при
всяко многозначително мълчание, при всяка двусмислена
реплика, мимика, жест… Заредено очакване – проекция на
миналото в Днес. Историята се превърна в притча; настоящето в
символ, а Изходът беше далеч… Потоп от аплодисменти удави
финала. Нереалност… Залата се изпразни.

… Бих искала да видя деня… Неудавено утро – от думи…
Красива бе, когато се прибираше в оранжевата нощ под

натриевите слънца на уличните лампи. Свободна бе и стъпваше
на педя над калните утайки на уличните тротоари…

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Тази вечер бях на премиера. Експлозия на затаени чувства.

Пометена бе залата – от всичко застояло във всичките глави, които
гледаха и слушаха, и мислеха. Започваха да мислят, а после си
отидоха. А после пак потънаха, залепнаха, загинаха – в катрана на
нощта.

И аз загинах. Удавих се в думи… Не, удавена бях в думи – на
следпремиерния коктейл… Всички говореха; всички – възхитени. И
само говореха, говореха, говореха… Слушах ги и се отравях – с думи…
Един от моите живи идоли небрежно ми каза – „Скучаете, сигурно
Ви се спи”… И пак заговориха – за „вечните теми”.



Слушах ги и се опитвах да открия разликата между мисълта и
думата; между мисълта и словото; между думата и словото…

Мълчах и слушах – удавена, отровена, изядена – от думи…
И точно когато мислех, че изгубена сред този среднощен коктейл

завинаги ще се откажа от изкуството на думите, чух някой да казва,
че Пазачът от пиесата станал Пазач, защото нямал избор… Тогава,
сред алкохолни изпарения и цигарен дим, в затлачено от хора фоайе, в
главата ми избухна онази бяла светлина, която някои наричат
„прозрение”… И видях Изхода… Отключих се и заговорих…
Думите… изляха се от мен… Извадиха това, което мисля…

…Казах, че Пазачът сам е избрал да бъде Пазач; имал е избор.
Алтернативата е била чашата.

Имал е избор. Значи – свободен е бил. Значи, свободен е всеки. И
всеки проблем е решим. Защото всеки проблем може да бъде решен в
полза на чашата.

И за всеки съществува свободата на чашата.
Казах го и бях свободна. Отровата на думите, която бе плъзнала в

кръвта ми, се концентрира в Чашата.
Свободна бях, когато се прибирах в оранжевата нощ под

натриевите слънца на уличните лампи.
Свободна бях, когато се прибрах в затвора на стаята си.
…
Свободна съм сега, когато пиша.
Свободна ще съм винаги, защото знам – свободата на смъртта е зад

всеки ъгъл, от който надничат чудовища…
… И съзнанието за тази свобода ми позволява да живея…
 

ЧАСТ ТРЕТА
 

КАКВА СЪМ – ОЩЕ НЕ ЗНАЯ



 



 



ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА

Вятърът си пое дъх и тежко въздъхна. Конфети, кутии от
шарени бомбички, шарени хартии от подарени подаръци,
прахоляк, сухи клони и ланшни листа се подгониха по пустите
улици. Хората спяха след най-дългата нощ в годината. Само
бездомни кучета ровеха рошави муцуни в кофите за смет и се
разминаваха с две заблудили се човешки същества, като ту им
въртяха опашки, ту им ръмжаха. И в двата случая по-високото
от тях им говореше с гальовен глас, а другото изпадаше в
състояние пред припадък.

Изведнъж вятърът хлъцна. Изтърва всички дребни предмети,
с които си играеше, и заспа. Конфети, кутии от шарени
бомбички, шарени хартии от подарени подаръци, прахоляк,
сухи клони и ланшни листа паднаха на земята, върху рунтавите
гърбове на кучетата, вплетоха се в гъстите коси на Ели и на
Дейзи.

- Мразя вятъра, каква мръсотия… - гнусливо промълви Дейзи
и кихна.

Ели разтърси грива, почти както направиха кучетата и
продължи по своята пътека. Дейзи продължаваше да киха и да
върви до нея.

- Сигурна съм, че никъде няма да намерим жив човек по това
време в целия град, какво остана за такъв, който да продава
хляб… - почти отчаяно отвърна Ели.

- Имай ми доверие! Топъл-топъл ще бъде за закуската на
нашите гладници… - преодоляла моментното си настроение на
умора и погнуса, Дейзи бодро крачеше по кривите улички на
града.

Конфети, кутии от шарени бомбички, шарени хартии от
подарени подаръци, прахоляк, сухи клони и ланшни листа се
валяха в краката им. Вървяха ръка за ръка, както някога,
забравили всички години, които бяха минали през тях.



…Аромат на топъл хляб и препечени гевреци излизаше от
старата фурна на вълма като бели къдели или като облаци…

…
- Аромат на топъл хляб и препечени гевреци излизаше от

старата фурна на вълма като бели къдели или като облаци… Аз
вървях до баба, тя ме държеше за ръка, а аз се дърпах и крещях
след Дейзи: „Мамо, върни се, вземи ме и мен”… Сълзите ми
течаха като река по време на наводнение… - Ели спря за миг и
пое дъх.

Филу я слушаше прехласнат с мокри очи…
- И… - той млъкна подканящо.
- Ами, това беше. Баба ми купи геврек и забравих да плача. –

бързо приключи разказа си тя, когато забеляза, че е престанал
да плаче.

- А мама?
- Нищо. Тя и приятелката й отидоха на купон без мен…
- Да, ама на купон. Не на кино… - тъжно констатира той.
Бяха сами в цялата къща. Много празни, двете стаи и малката

кухня зееха с отворените си врати към тясното антре. Децата се
чувстваха самотни. Много изоставени от родителите си, които
бяха отишли на забранен за ученици филм.

- Ще ми разкажеш ли за училището? – изчерпала арсенала си
от теми за разговор с десетгодишно момче, Ели стигна до най-
досадната.

Филу я изгледа с досада, граничеща с презрение.
- Училището ли? Какво за училището? Тъпо е… - започна той

с яд и завърши с отчаяние…
- Защо? – всички сетива на Ели, действащи и закърнели се

наостриха, доло-вили нещо, което бе болезнено-познато…
- Всичко знам… нищо ново не учим… и няма с кого да

говоря… Скучно е… - каза той и приключи темата.
Леден мраз скова душата й… Не знаеше колко дълго мълча.

Не знаеше какво да му каже…
- Ти защо не отиде с тях? Нали уж си голяма… - гласът му

отново бе затлачен с неизплакана болка. И със страх, че тя може
ей сега да хукне и да ги догони…



- Не ми е интересно да съм с тях… Предпочитам да
разговарям с теб. – гласът й бе толкова сериозен, че той веднага
надуши клопка.

- Лъжеш! – изстреля от упор в лицето й – Лъжеш… Знам, че
умираш да ходиш на кино, знам! Знам!!!

- Стига. Умирам да ходя на кино. Но всеки ден мога да отида
на кино и четири пъти на ден мога да гледам проклетия филм…
А с теб мога да говоря само днес, защото утре си отивам…

Тишината, плътна, увисна между тях… като перде, като
завеса, като стена… Твърда – като елмаз…

- А сега ми кажи за училището… - със свито гърло и съвсем
целенасочено, Ели повтори въпроса си…

- Казах ти вече, тъпо е. Тъпи са всички… Аз всичко знам…-
той тупна на пода с боси крака… не знаеше какво да направи.

- Не знаеш! – изстреля от упор в лицето му тя – Не знаеш
всичко. Това е…

Думите й го изхвърлиха от стаята.
Затръшна вратата – като плесница в лицето й.
Не искаше да става от леглото си. Топло й беше в завивките.

Топло и хубаво. Под възглавницата я чакаше вълнуващо
приключение, скрито в ситно напечатаните страници на
„Шогун”. Болеше я. От плесницата, която получи.

Стана. Тръгна с боси стъпки към другата стая. Безшумно
отвори вратата, влезе на пръсти. Затрупал лицето си под
възглавниците на дивана, той се задъхваше от неудържими
хлипове. Опита се да го прегърне. Той я отблъсна с вече не по
детски силни ръце. Седна и избърса лицето си с опакото на
дланите си. Гледаха се – очи в очи. И всеки виждаше своите
върху лицето на другия…

- Не знаеш всичко. Никой не знае всичко… Знаеш само това,
което искат от теб да го знаеш… То не е всичко… Знаеш си
урока в час, добре. Другите не го знаят - пишат ти шест. Още
по-добре. Но това не е всичко. Знаеш за динозаврите. Добре.
Знаеш столиците на всички държави. Добре. Знаеш за черните
дупки. Добре. Но, какво знаеш, например, за вирусите? А знаеш
ли историята на всички държави? Можеш ли да изчислиш



радиуса на хоризонта на събитията, ако знаеш масата на
черната дупка?

Ели мълчеше задъхана. Не спореше с него… Опитваше се да
обясни нещо на себе си, но бе забравила точно какво… Студено
й беше… трепереше…

Думите й – камъни падаха върху главата му. Всеки от тях
правеше дупка. От всяка дупка, зейнала, потичаше болка.
Искаше да затвори очите си – да не я гледа; искаше да запуши
ушите си – да не я чува… Искаше – да избяга, да се скрие в
стаята си… където бе прочел всички книги, плътно затрупали
две от стените й. Искаше, но остана. В упор я гледаше. И
болеше.

- Никога не казвай, че знаеш всичко, Филу… никога не го
мисли… Защото, ако знаеш всичко, какво ще правиш на света?
Ще ти стане толкова, толкова скучно, че ще поискаш да се
махнеш, да отидеш другаде… А това „другаде” още никой не
знае къде е… - говореше, а пред очите й бе Бездната.

И млъкна. Уплаши се, че политайки в нея, ще го отмъкне със
себе си.

Сложи усмивка на избелелите си устни, дори пламъче запали
в дъното на почернелите очи.

- Разкажи ми за приятелите си. Дейзи ми каза, че имаш цял
куп другарчета, с които по цял ден играеш…

- Нищо няма за разказване. – той тежко въздъхна, все едно, че
бе живял поне пет пъти повече – Нали ти казах, няма с кого да
говоря…

И заговориха – така, както човек разговаря със себе си.
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Една седмица не съм писала, а все едно е минал цял живот…
Три дни ваканция – три дни при Дейзи. Там срещнах мама и

татко… Какво емоционално разточителство… (Нямам предвид
досадния и все по-скучен Новогодишен празник, а присъствието ми
сред хората, които обичам.)



Щастлива бях. Забравих света, забравих себе си и своя живот сред
света. Там врастнах в един чужд живот; заживях в чужди
проблеми… Изчезнах – като индивид. Слях се – с едно семейство… С
моето семейство… Щастлива бях. Беше ми топло.

И не съвсем. Адът възкръсва. Адът на моето детство – в днешния
ден.

Видях го в очите на братовчед ми в нощта, преди да отлетя.
Ще можем ли да изгоним някога ада от себе си. Ще спрем ли да

искаме… Ще кажем ли „стига”?
… Винаги съм мразела приказката за окото на разбойника…
Онова око, което сложили в едното блюдо на везната, а в другото

натъпкали кралската хазна… Каквото и да сложели, окото все
тежало повече… То искало – все повече… Докато не го покрили с
шепа пръст… Добрите победили всеискащото око на разбойника,
като го убили…

Мразя тази приказка. Мразя примирението, което проповядва. Аз
искам. Винаги ще искам… Не искам кралската хазна. Аз искам
познанието на Вселената. И винаги ще искам – дори с очи, заровени в
пръстта…

Накарах и Филу да иска същото.
Не знам дали му подарих добър подарък – когато му дадох окото на

разбойника.
…
Зимата скова земята. Превърна я в ледник. И когато животът

замря – като върху ледник, започна сесията.
Пуснати на свобода, студентите заживяха. Сграбчиха – най-

свободното време. Най-свободно, защото беше най-„тяхно”.
Току-що сдобили се с комсомолска заверка, момичетата от

групата шумно влязоха в “лисичарника”. Беше ранен следобед
и бе полупразно. Настаниха се около масичката в ъгъла.
Прегърнали по една топла чаша със замръзналите си ръце, те
тъкмо отпиваха първата си глътка, когато куп разноцветни
химикалки-еднодневки се изсипа върху плота пред тях.

- Ще го застрелям! Какво си мисли той, че ще ме уплаши като
ме привиква в кабинета си. Стреляла съм и ще стрелям. Не ми
пука, че щял да дебне…



След химикалките масичката пое, люлеейки се, и чантата на
Юлия. Тя седна тежко на един пластмасов стол и огъна
облегалката му. Лилия възмутено я изгледа, но си замълча.
Антония вдигна рамене – изглежда, колегите й никога нямаше
да напуснат детската възраст. Анита често-често премигваше с
възпалените си от контактните лещи очи и си мислеше, че за
сесията трябва да си купи очила… а Йордан, ако не я хареса, да
върви по дяволите… Ели се бе затворила в пространството,
което книгата, която четеше бе проектирало в ума й. Само
Ренета пребледняла прошепна :

- Млъкни, ще те чуят…
- Да вървят по дяволите. Да не си мисли някой, че ще седна да

уча… - все още бясна отвърна Юлия и вече по-спокойно
продължи - Да знаете какъв купон се заформя довечера,
мацки… Страхотен… Що не дойдете и вие? Няма нужда от
специална покана. Носете по една бутилка твърдо и всичко ще е
наред.

Тя ги огледа бегло и безпогрешно прецени, че петте взети
заедно, едва ли ще изпият и половин бутилка. Лилия й отвърна
със същия поглед. Безпогрешно отгатнала мислите й, тя
язвително се засмя :

- Не се грижи за нашите забавления. По-добре си прибери
химикалките, току-виж, някой помислил, че сме открили
сергия…

Изпратиха думите й с тихо хихикане. Най-весело, изглежда, й
стана на Юлия.

- Нищо не сте разбрали, нищичко… Чудя ви се… Защо ли
живеете на тоя свят?

Тя се усмихна с най-покровителствената си усмивка и се
наведе към центъра на масата. Рефлекторно и другите пет
момичета се наведоха.

- Това не са химикалки. Това са пищови! – вдъхновена от
собствената си изобретателност прошепна тя – Шейсет въпроса,
шейсет химикала! На всеки издълбавам с топлийка най-важните
формули. Ха да видим, как ще ме хване!

Всички бяха шашнати. Най-много Ели.



- Ще направиш всичко това, вместо просто да си прочетеш
лекциите?! – очите й бяха станали като черни копчета, а
къдриците й стърчаха изправени като бодли на таралеж.

- „Просто” да ги прочета, така ли? И колко пъти трябва да ги
прочета, според теб, за да ги запомня?! – все още не вярвайки, че
не е оценена, Юлия поясни – По-лесно ще ми бъде да наизустя
телефонния указател… а сигурно ще е и по-полезно.

- Без съмнение, за теб ще е по-полезно… – вън от себе си каза
Антония и стана – Хайде, Ели, да тръгваме. Много работа ни
чака.

Недопила кафето си, Ели я последва.
Бързаха. Тичешком хванаха трамвая. Тичешком прекосиха 

разстоянието между спирката и дома й. Антре, баня, стая. В 
средата на пода пълзеше бебето и щастливо гукаше на едно 
плюшено животинче от непознат вид.  В дъното, до прозореца, 
учеше мъжът й. Посрещна ги - щастлив от нейното завръщане. 
Пъхна детето в един гащеризон-грейка, метна палтото си на 
рамо и каза, че отдавна ги чака, за да изведе малкия на разходка. 
На Ели, обаче, й се стори, че той остави учебника си само за да 
им даде възможност да работят спокойно.

- Сядай, да не губим време…
Антония бързо премести всички учебници и тетрадки от

бюрото върху перваза на прозореца, като внимаваше да не
наруши реда, по който са разположени. Светкавично бюрото бе
затрупано от техните учебни пособия. Най-напред прегледаха
лекциите си, като всяка попълни празнините в своите от
тетрадката на другата. Вече бяха сигурни, че имат всичко, което
е казал преподавателят. После извадиха списъка със заглавията
на препоръчаната литература и отбелязаха тези книги, които
имат. Ели ги пъхна в сака си и остави бележника, в който бе
конспектирала някои основни проблеми, предмет на
монографии, които бяха на разположение само в читалнята на
библиотеката. Когато свършиха, Антония пусна любимата си
касета с най-новите хитове на новия си касетофон. Уговориха
се, че след три дни ще се срещнат, за да разменят литературата,
точно по средата на времето, с което разполагаха за да



подготвят изпита. Час след излизането си, съпругът й и бебето
се върнаха с порозовели от студа лица…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Събота е. Всички спят. На изпит съм. Не знам какво да пиша.
Главата ми е празна – като всеки път. Не мога да преценя дали съм

подготвена…не, не мога да преценя степента на подготовката си…
Вече много неща съм загубила – дори критериите си за знание…
Мечтая за почивката след изпита…  Мечтая - не се страхувам. 

Дали преодолях страха?
Минутите минават. Един след друг прозорците на съседната

сграда се запалват… Пиша, за да не позволя на страха, сковал
сухожилията ми да се качи в съзнанието ми.

Желая си успех!
Тръгвам…
…
ПОБЕДА! И този път…
…
Вече няколко дни съм у дома - при мама и татко.
Вече няколко дни чета химия и Хемингуей.
Вече няколко дни живея… Няколко дни - цели бездни… Толкова

отдавна не съм била насаме със себе си, че се загубих… В този дом, в
моя дом… Пиша – да се намеря…

Този дом, моят дом, е хан.
Майка ми, баща ми, аз. Пътници.
Идвам и си отивам – няма ме. Отдавна не съм тук, дори когато

съм в къщи… Като в хан.
Майка ми и баща ми – влизат, излизат – няма ги. Хапват на крак,

един топъл душ и обратно в студената зима… Влизат, излизат,
мълчат – като в хан. Или крещят – като в хан – да се чуят…

Чуваме ли се? Думите тракат върху черепите ни – като буци
пръст върху ковчег… И ни погребват…

Думите – болят… Не като в хан…



Отиваме си – един след друг, погълнати от зимата. Останали
сами ги преживяваме, преглъщаме… и продължаваме…

Да живеем?!
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
Чета Хемингуей, „По телеграфа”…
Ранните му дописки. Написани наведнъж – леки, прости,

истински. Гледам годините – 1920, 1922…Стилът му е същият –
като в романите - описателен, непринуден. Историите са
всекидневни, ненатрапващи се с излишни емоции, с поучения…
Обикновени истории. Запомнящи се. Всеки може да разказва такива
истории. Всеки може да ги разказва така. Не всеки е Хемингуей.

Тогава? Може би - не всеки може да пише така… Да пише –
обикновено. Защото - всеки застанал пред белия лист се чувства
длъжен да пише необикновено. И се превръща в глупак.

Трябва ли отново да се върна към себе си?
… Когато бях дете се опитвах да пиша – необикновено. И се надява

да стана голям писател.
Когато бях дете четях много книги и знаех, че големите писатели

пишат обикновено.
Тогава? Защо използвах силни думи? Защо подреждах думите –

слушайки тяхната вътрешна песен… Защо пишех за неежедневни
неща и странни проблеми. Нали виждах как пишат големите
писатели и за какво?

После пораснах и започнах да пиша тези дневници. Понякога в тях
започвам да пиша естествено… Но, странно – защо тогава ми се
струва, че нищо не съм написала?

И отново се стремя към силните думи, към подредените изрази,
към “големите теми”…

Какво ми пречи да бъда естествена? Дали липсата на онова, което
се нарича “гений”?

…
Уча за изпит. Изпитвам непреодолимо отвращение към синята

тетрадка, в която съм писала лекциите. Нямам сили да протегна
ръка към нея. Затова протягам ръка към синия бележник.



…
Казват, че творчество е онази работа, която доставя удоволствие

и носи удовлетворение. Но аз мисля, че дори удоволствието, когато е
работа, се превръща в отвращение.

Задължителността убива творчеството. Убива всичко в нас.
…
Четох страници от бележника – защото не мога да пиша.
Чета бележника – чета себе си. На тези страници съм аз – добра;

лоша; заблудена; слаба; умна; примирена; философстваща; бунтуваща
се… Аз… давеща се, летяща… много сама и много искрена.

В тези страници е животът ми…
…Исках да пиша за Хемингуей…
И стресната се питам – това ли е животът ми?
…
Отвръщам глава от синята тетрадка – поемам глътка въздух,

преди да й позволя да ме превърне отново в робот.
Гледам книгите си – чакат ме да ги прочета – за да ме превърнат

отново в човек...
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Върнах се в софийския си дом. Стаята ми ме погълна, както пещта

поглъща хляба – изгори ме. Опече ме – този мой дом, все по-истински,
все по-„мой“…

Взех изпита „от синята тетрадка”. С отличен. Защо ли толкова
се страхувам от изпити? И все изпити взимам…

…
Утре пак съм на изпит. Но не за това искам да пиша.
Смъртта е в другата стая.
Не вярвам, че е толкова близо. Не вярвам, че тя умира. Надявам се

– че и този път сме се припознали.
Умира – майката на Люба. Вече няколко месеца тлее.
Дребна, засмяна старица – ситни с бастуна навред… Така ще я

запомня. Не. Не искам да я помня. Искам да я виждам.
Смъртта е нелепа, дори когато минава покрай 85-годишните.



И разстройва, дори когато не може да промени часа за обяд.
… Часовете минават. Носят вечерята…
Ултрамариново небе с млечни облаци и тъмнина.
Страхувам се от здрача.
От изпита – утре.
От смъртта, която мина покрай съседната стая. И отмина – и

този път.
Детски хленч и хорска глъч долитат оттам. Смъртта събира

роднините край леглото на умиращия. Заглажда кавги,
недоразумения…

Здрач.
Преходно състояние между деня и нощта. Между радостта и

скръбта, между надеждата и отчаянието, между деятелността и
безволието…

Здрач… Толкова голям беше днешният ден, че забравих за утре…
Смъртта отмина – и този път…
…
И изпитът мина – както всеки друг път.
…
Ели спеше и сънуваше с отворени очи. Виждаше стената,

надвесена над себе си - като бяло сияние. Спеше, но стана…
осъзнаваше движението на тялото си и го владееше – трудно.
Много трудно се отлепи от хоризонталното си положение.
Усещаше коленете си меки. Стъпалата потъваха в коравия под –
все едно, че ходеше върху пясък. Стената стоеше пред нея –
ослепително бяла. Нейната стена ли беше? Онази, която
трябваше да прескочи, за да отиде при света вън… и при
другите… Или трябваше да я разруши? Или да разруши себе
си…

Усети как тялото й се изпълни с енергия – нейното тяло ли
беше? И както някога, когато обичаше да рисува, от дланите й
закапа цветна дъга… Усука се, покрай перпендикуляра между
нея и света, завихри се – като в центрофуга и се превърна в бяла
светлина…

Спеше с отворени очи и сънуваше…



Но нали бе с отворени очи – видя… Как протяга ръце към
стената, как стената я приюти… Как я залепи към себе си и й
позволи да пълзи. И запълзя - нагоре. Залепваше длани, като
стъпала – при всяка стъпка нагоре. Задушаваше се (нали не
дишаше)… Но стигна върха…

И видя - изригването на Витоша.
 
Майката на Люба умря. Докато всички спяха…
… Събуди се… Или възкръсна? Бавно напълни гърдите си с

въздух. Пред отворените й клепачи бе бяла мъгла… После бавно
прогледна… И през бялото видя стена. Надвесена над нея
стоеше… Запълзя – бавно, нагоре… докато стигна върха… Там
спря и се огледа. Нямаше нищо. Само друга стена. Надвесена
над нея стоеше. Запълзя… Бавно лепеше длани и стъпала. Бавно
напредваше – висеше – залепнала за тавана като муха. Когато
стигна края - спря и се огледа. Нямаше нищо. Само друга стена.
Пак запълзя. Стигна до пода. Огледа се. Струящата светлина от
дланите й бе оставила светещи грапавини, които бавно се
разтваряха в мазилката. Разтвориха се. Светлината умря. И в
тъмното разбра, че пак е там, откъдето бе тръгнала.

Лежеше  в леглото си и не дишаше. Сънуваше с отворени очи. 
Светът бе станал бяла клетка за всички със души.
…Отвъд стените на която нямаше „отвъд”…
 
 



ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА

Водата валеше като дъжд. Дъжд при буря. Безмилостно
блъскаше главата, раменете, гърба… И измиваше всичко. Първо
студа – стоплена, кръвта хукваше луда по тесните си пътища,
блъскаше на тласъци стените им, а после, уморена потичаше и
стигаше до всяка жадна клетка – за въздух, за храна, за топло…
После умората – стичаше се като вода по гладките стени на
стопленото тяло… Накрая страха – потъна в канала…

Когато цялата баня се изпълни с плътна пара и заприлича на
облак, гледан отвътре, Ели спря душа и тръгна към вратата.
Поела цялата влага на облака, косата й също заприлича на
облак. По лицето й дъжд заваля.

Облякла хавлиения си халат, тя седна на фотьойла до
прозореца, сви се на топка, за да запази топлината си и преди да
се вгледа в очите на отсрещната сграда, взе дневника и
химикала.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Сутрин. Прозорците спят.
Един изпит до ваканцията ме дели един изпит. Искам да протегна

ръка през него – към мама.
Бих искала да пиша, ликуваща от радост…
…
Изкарах!!! Край!! Свърши!
Сега само пространството ме дели от ваканцията…
Още една сесия мина, още един цикъл се затвори. Кръговрат… Към

края ли ме приближи – на моето задължително следване? Или към
ново начало – на това, което ще дойде след края…

Слушам Паганини. Всичко изглежда безкрайно далеч; нереално
непостижимо… Самолетният билет, летището, полетът… и
всичко, което ще дойде след тях… Слушам Паганини и ми се струва,



че не мога да помръдна, че никога няма да се отлепя и да тръгна…
Болка, като огнен шиш, прониза сърцето ми.

Това е преумората. Физическа, или умствена, умората се трупа в
тялото. И изригва във вид на болка. И тази болка е един праг. Още
един праг, който трябва да прескоча, за да стигна до ваканцията…

…
Вчера и днес – ваканция.
Вчера и днес – свобода.
Бавно започвам да излизам от разписанието си…
Сгушена в топлата стая, отрупана с листи, бележници и

книги, тя чакаше някой да се върне. Сняг бе затрупал
прозорците. Върху широкия перваз на този, който гледаше към
улицата, ято врабчета цвъртяха, ежеха пухкавата си от зимата
перушина, яростно се гонеха и правеха всичко възможно и
невъзможно, за да отмъкнат трохата от клюна на ближния. Ели
ги наблюдаваше прехласната и й се искаше да бъде птица.
Яхнала Паганини като дяволска метла, тя полетя...

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Вчера през целия ден ходих безцелно по улиците, гледах филм,

разговарях с приятели и близки, ходих на гости, купих си книги.
Бавно започвам да приличам на човек…

Три дни ваканция – какво разточителство за един студент. Три
дни ваканция – три дни независимост от обществото. Отърсвам се
от всичко задължително и бавно заприличвам на човек. И вече без
колебание мога да кажа – реших дилемата на „Лунна дъга”.

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
Реших дилемата на „Лунна дъга”. И без колебание ще кажа – „По

дяволите човечеството! По дяволите планетата Земя! Дайте права
на човека!!!”

Право на свобода. Право на личен живот. Право на избор.
Защото „Планетата Земя” и „Човечеството” са прекалено гръмки

и прекалено празни фрази. И никой няма право в името на празни
фрази, а дори и в името на нещо много повече, да нахлува в личния



живот и да разбива духовния свят на един човек. Няма това право
нито друг човек, нито някоя институция, организация или държава.

И тук не става дума дали героят е виновен за феноменалните си
качества и осакатена душевност, придобити в далечния космос, или е
виновна организацията, изпратила го там. Не става въпрос и за това
опасен ли е той за обществото, или не. Нито дори за това опасен ли е
за себе си и близките си.

А за това, има ли право обществото, в лицето на своята служба за
сигурност, да лиши четири индивида от нормалната им среда, от
семействата им, от любимите им същества и от простото човешко
съществуване, наречено „живот”.

Планетата Земя принадлежи на човечеството, а човечеството е 
съставено от човеци. Ако приемем унищожаването на  човеци в 
името на човечеството, то няма да има нито човеци, нито
„човечество”.

Ана влезе, изтупа снега от лицето си. Остави студа в антрето.
Захвърли чантата с учебниците си на килима и отиде право към
прозореца.

- Видя ли ги колко са хубави и как весело си играят, когато са
сити? Виж, виж го това, пъстрото, пухкавото, как се кокошини…
- тя почука с пръст по стъклото, надявайки се красавецът да
обърне главичка към нея, но вместо това, цялото ято отлетя.

- Уплаши ги… Те не разбират, че ги храниш… и не си играят,
а водят война. – промърмори Ели и захвърли бележника –
Искаш ли да ти прочета какво съм написала за книгата, която
чета?

Уморена от литературни анализи, Ана с досада поклати глава
в знак на съгласие. Ели засия. Нагласи новите си очила и зачете.

- „… Връщам се там, откъдето започнах. А това е проблемът с
мутациите и правото на мутанта да съществува в обществото на
„нормалните”; правото на различния да съществува в
обществото на еднаквите… “ - Ели пое дъх и с поемането му
усети досадата на Ана; прескочи няколко реда и продължи… -
„Неизбежно е, когато човекът навлезе в Космоса, Космосът да не
навлезе в човека. Невъзможно е да станем космическа
цивилизация и да останем земяните, които сме били милион



години. Когато условията се променят, ще се променят и
видовете, и това е старо, колкото стара е еволюционната
теория… А проблемът с мутациите не е толкова стар…”

Млъкна. Разбра, че Ана изобщо не я слуша. Седеше на
акумулиращата печка и гледаше завръщането на врабчетата…
Ели се почувства измамена, но тъй като бе намерила най-после
един слушател след дългата си изолация, тя преглътна сухотата
в гърлото си и продължи :

- „Спомням си две други книги, чиито автори в един или в
друг аспект подкрепят идеята за необходимост от мутация на
човешкия вид и за пригодността на мутантите… за тяхната
жизнепригодност и за прогрес, осъществен от тях. Едната е
„Какавидите” на Джон Уиндъм, другата е „Новозавладените
звезди”… в която авторът защитава разбирането си, че за да
бъдат покорени звездите, е необходимо не те да бъдат
пригодени към специфичните условия на Майката Земя, а
земните чада, напускайки Земята, да се приспособят към
специфичните условия на новозавладяната звезда…” – Ели
млъкна за миг и се вслуша; от съзнанието на Ана нямаше и
следа – Мамо, слушаш ли? Мамо?

Ана гледаше дребните пъргави птичета и си мислеше, колко
щастлив се чувства човек, когато прави добро, пък макар и само
за ято врабчета.

- Мамо! – повелителният глас на Ели се вряза в съзнанието й
като пирон – Слушаш ли?

- Не слушам… - уморена от досада, Ана изля цялата си
духовна неудовлетвореност върху Ели – Не слушам и не ме
интересува. Не ме интересува какво си писала за книга, чието
заглавие и автор никога не съм чувала и която никога няма да
прочета… Не ме интересуват новозавладените звезди. Никакви
звезди не ме интересуват. Космическа цивилизация ли?! Няма
кой да прибере боклуците от кофите за смет, а ти ще пишеш за
звездите… Слез на Земята, Ели. Пиши за хората… никой не се
интересува от звезди… нито от мутации и мутанти… Ние не сме
космическа цивилизация и скоро няма да станем…



- Ти си слушала… просто не ти харесва… – огорчено каза Ели
и почувства, че ако продължи, ще се разплаче.

Ана чу сълзите в гласа й. И всички бели нощи отпреди десет
години се върнаха в ума й. Безмилостно я нападнаха;
безмилостно я разтърсиха и отново я впрегнаха в позабравения
хомот на майка. Поиска й се да прегърне детето си, да скрие
главата му в скута си, да го залюлее, да избърше непролетите
сълзи. Наежена и бодлива тишина кръжеше край Ели. Ана
остана върху печката – само думи й бяха останали.

- Напротив, хареса ми. Хубаво си го написала. Честно и
точно… Просто мисля, че не това са темите… А аз може би
греша… Може би изоставам… Взривяването на „Чаланджър”
беше и космическа и земна трагедия… Пиши, Ели, за всичко,
което мислиш, че е важно… - пое дълбоко дъх и с дъха си усети,
че с думи е избърсала непролетите сълзи на дъщеря си.

Само думите ли им бяха останали?
…
Ваканцията свърши – като въздишка. Семестърът започна –

тежък, смазващ, обезличаващ. Необходим. За да направи
студентите специалисти. Или за да ги унищожи?

За да се спаси от еднаквостта и сивотата, които се стелеха над
Института, които се просмукваха от всеки прозорец, излизаха от
всяка врата, бълваха от всяка уста, Ели продължи да учи
френски – езикът на Просвещението и да ходи на тренировки
по карате – изкуството на освобождението. Смазана от болка и
умора след дванайсетчасов учебен ден, тя седеше безволна пред
телевизора. Организмът й се опитваше да изхвърли поетите в
лабораторията отрови, умът й се опитваше да се освободи от
поетите в лекционните зали знания, а духът й… той беше
далеч… Телевизорът гъгнеше и изплюваше на части откъси от
музика на Гуно, Бойто и Берлиоз, както и стихове на Гьоте… От
всички тях, накълцан и грозен като Франкенщайн, изплува
Фауст… Духът на неукротимия стремеж към познание влезе в
стаята и я обсеби.

Смазана от болка и умора Ели слушаше музика и бе далеч – от
стаята и всичко в нея. Очите й гледаха в празната стена и



виждаха изпаренията на лабораторията. С всеки дъх поемаше
миризмата й… с всяко издишване белите плотове се покриваха
със странни неща – птичи крак, чер дроб от черна кокошка,
крило от прилеп, прах от стрита кост на мъртвец, отровно биле,
брано в полунощ от гроба на убиец…

От всички тях, силен и цветен, изплува Мефистофел – Духът
на злото… Духът на противоречието и на… прогреса?

Ели притвори очи. Мефистофел стоеше пред нея. Ели затвори
очи. Той влезе под тях. И разбра – беше дошъл за нея. Беше
дошъл – да й даде отговора на всички въпроси? Отговорът на
въпросите без отговор? Желанието й да придобие всичкото
познание на Вселената за Вселената изригна в ума й
изпепеляващо – като вулкан. И помете всичко в душата й.
Искаше – всичко.

Дяволът бавно започна да губи цветовете си.
- Спри! – изкрещя тя. – Не ти позволявам да си отидеш, без да

кажеш защо си дошъл…
Той се разсмя – със своя си, дяволски смях…
- Ти?! На мен?! Не позволяваш?!
Ели седна в леглото си – като изхвърлена от скрити пружини.

Гледаше право напред, в празната бяла стена. И знаеше,
Мефистофел бе отвъд нея…

- И как ще ме задържиш, ти, безумно момиче? И как ще ми
платиш?

Ели напрегнато мислеше. Телевизорът кашляше и храчеше
музиката на Гуно… Маргарита на чекръка… Не-е-е, не съм аз
Маргарита… И Фауст не съм… Фауст на Гьоте не стана моят
герой, макар самата аз да бях Фауст тогава… Днес не съм… Но
искам познание – с цената на всичко…

Дяволът пак се разсмя.
- Мисли бързо… С какво ще платиш и какво ще поискаш… И знай,

ако не уцелиш правилните неща, ще си отида завинаги… колкото и
да ме викаш…

Ели стана от леглото си. Отвори прозореца. Нощта нахлу в
празната стая. Гледаше право напред – в черното на мрака.
Само смътно усещаше дъхът на Дявола, но не на Злото…



Телевизорът задъхано гъгнеше – рондото на Мефистофел… И
Ели разбра, че тя е Мефистофел… Вече имаше отговора на
всички въпроси.

Пред очите й избухна бяла светлина. И в нея го видя –
залепнал за очите й, събрал цялата яркост на всички галактики,
той се смееше… и… я подканяше?

- Хайде, направи крачката, още съм тук… Протегни ръката си…
ще ме хванеш…

Ели лежеше на пода, неподвижна като труп… Знаеше
отговора, не можеше да го каже… Но знаеше, че той го разбра.

Запази ме, каквато съм! Запази ми ума, вечно търсещ! Запази ми
способността да задавам въпроси без отговор… и да искам -
недостижими неща…

С отговорите ще ти платя… Нека никога не ги намеря. Нека
никога не уловя това, което търся… Нека никога не се намеря…

Ели лежеше на пода. Дяволът се смееше над нея. Наведе се и я
целуна по студеното чело.

- Спечели! Ще имаш всичко… Защото ти си аз, а аз съм ти…
Но никога не ще поискаш това, което искаш… Защото ти си аз, а
аз съм ти…

Лежеше на пода, затрупана под ланшна шума и под преспи 
пръхкав сняг.  Умът й бе далеч, но мислеше…

… Музиката свърши… Исках да пиша за Мефистофел – не
можах… Както някога не можах да пиша за Фауст… И тогава, и сега,
искам все едно и също да докажа – Мефистофел е положителната
сила. Той символизира духът на противоречието, а противоречието е
положителното в нашия живот. То е самият живот, защото то е
движението, осъществено чрез предизвикателство. То е прогресът…

…
Ана вървеше под пресните пъпки на пролетните дървета.

Слънцето надничаше иззад крехките им гърбове и я огряваше.
Някъде пред нея, далеч в дъното на алеята, Елиза гонеше
Чарли, а Чарли гонеше котка. Иначе, цареше спокойствие –
като в рая…

Люба, току-що върнала се от работа, запретна ръкави и
започна да точи баница.



Ели тичаше по тротоара и се блъскаше във всички хора,
покрай които минаваше. Изкачи се до четвъртия етаж
прескачайки по три стъпала наведнъж и едва уцели с ключа си
ключалката.

- Лельо Люба, мама вкъщи ли е? – въпросът бе в очите й, изяли
цялото лице.

Люба усети бурята с гърба си. Обърна се – с мокро лице и с
брашнени ръце.

- Нещо хубаво ли се случи, Ели? Да не би някой да ти е
направил предложение? – закачливо попита тя, а в очите й
блестеше нещо повече от светлина.

Глуха за нюансите в човешкия глас, възприемайки всичко
директно, Ели поклати глава :

- Да. Доцент Неделчева ми предложи научна работа!
Представяш ли си?! Та аз още не съм дипломантка… Това
предложение, разбира се, решава въпроса с темата на
дипломната работа, със специализацията, с всичко! Представяш
ли си?!

Не си представяше. Малката кухничка се превърна в надут
балон – всеки момент щеше да пукне, а Ели говореше и
говореше, нагнетявайки въздуха с още енергия. Незнаейки
какво да прави, Люба я гледаше усмихната и бавно я избутваше
към масата.

- Сядай, изглежда случаят трябва да се полее, ей сега слагам
кафето…

- Мамо, къде си? Къде е мама?
- В парка, с Елиза…
Ели скочи от стола.
- Всеки момент ще се върне… Почакай…
- Сега идвам – вече от своята стая извика тя.
Грабна бележника си и вече с него в ръце се сви на стола пред

кухненската маса…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ



Днес се случи нещо невероятно. Днес за втори път излетях от
кабинета на доцент Неделчева. Тя за втори път ме превърна в
птица…

… Люба е до мен, чакаме мама… и аз не мога да се съсредоточа. Но
този ден е един от най-хубавите в живота ми… Щастлива съм.
Щастлива бях…

Какво се случи – все още не мога да осъзная; все още не мога да
преценя всички последици… Все още не си задавам въпроса “Какво ще
стане с мен; каква ще стана?”

В такъв ден човек не може да не се замисли за съдбата, за
предопределението…

Какви са моите?
В себе си нося заряда на писател.
Да, вече не се страхувам да го напиша.
В себе си нося необходимостта да пиша и способността да

изразявам мислите си на хартия. Това, струва ми се, е необходимото
и достатъчно условие...

…
Котката се покатери на дървото. Чарли се опита да я последва.

Прегърнал ствола му, с два скока той достигна първите му
клони… и безславно се свлече надолу. Извила гръб в дъга,
котката заядливо съскаше на три метра над главата му, а той
вбесен я лаеше. След малко им омръзна и на двамата. Тя остана
горе, свила се в безопасност върху клона. Той й обърна гръб
отегчено и в знак на пълно незачитане вирна опашка към нея…
И щастлив я завъртя, приветствайки идването на Елиза и Ана.
Котката се наежи, но той не я забеляза. Скочи и облиза лицата
им. Елиза го прегърна и му даде цялата си нежност. Ана
гнусливо се избърса и поиска да си тръгват…

… Кафето бе изстинало. Ана и Люба оживено разговаряха – за
Ели и за нейното бъдеще. В общ глас недоволстваха от
настоящето й – затворено и сиво съществуване. Без празници и
без любов… Без нещо да се случва… без следа…

…Освен изписаните страници. Подгънала нозе под себе си,
кацнала на кухненския стол, Ели ги слушаше и пишеше
щастлива от присъствието им.



 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

…И все пак – каква е моята съдба; какво е моето предопределение?
Ще мога ли да ги променям, или ще вървя по път, от други начертан?

Вече четири години уча химия. Преди това четири години учих
математика и програмиране…

И може би едва днес разбирам, че това не е било случайно. Днес
жената, която ми писа отличен по химия с думите, че съм една от
рядко срещаните студенти, които мислят, ми предложи да работя
по тема, в която химията и математиката се съчетават…
Всъщност, все още не знам каква точно ще е работата ми. Знам само,
че една химична реакция (или един клас от химични реакции) трябва
да бъдат оптимизирани, а за това е нужен математически модел и
програмиране…

Сянката на съмнението докосва ума ми – „Аз знам, че нищо не
знам”… Ще успея ли? Навярно да – все пак, тя ме избра. И, значи,
има нещо в мен, което я е привлякло…

Какво ще стане с мен? Какво ще стане от мен?
Не се страхувам, че няма да стана писател – писането е в ума ми.

Но ще мога ли да родя в себе си учения? (Страхувам се да го помисля,
страхувам се да го напиша… Страхувам се да се попитам – „нужно
ли е”… ) Но го написах… Щастлива съм…

… Срещам очите на мама. В тях се оглежда моето щастие. Не. От
тях струи щастие...

В този миг разбирам какво означава да не бъдеш сам.
В този миг разбирам, че ако бях сама, всичко щеше да изгори в мен.

И да ме изпепели. Щастието щеше да остане неосъществена
възможност…

(Или може би не само щастието. Може би неосъществена
възможност щеше да остане и предложението, както стана с това на
асистента ми по математика.)

Какъв е този ден? Вододел в живота ми? Или един от всички сиви
дни…

Сив не. Този ден е реванш. Реванш за четири години съжаления; за
четири години стиснати зъби; за четири години погребани мечти…



Реванш – за минало и бъдеще. Сив не.
Ще бъде ли този ден вододел в живота ми, или ще бъде просто един

отминал ден?
Ще промени ли живота ми? Или животът е бил променен…
Никога не съм знаела какво искам. Никога не съм преследвала

някаква цел. Никога не съм решавала – събитията са решавали вместо
мен…

Низ от случайности, или съдба – не зная. Не това е важно.
Днес просто съм щастлива…
Светлината на лампата струеше - като щастие в нечии очи.
…
Белите глобуси в преподавателската лаборатория светеха –

обливаха с млечна светлина белите плотове. Колбите бълбукаха
над зачервените котлони. Изпаренията им се виеха в спиралите
на хладниците и пак се връщаха в кипящата маса под тях. Чисто
бе. И тихо. Ели седеше на трикрако столче и бавно се въртеше.
Държеше тетрадка и химикал, но не пишеше. Мислеше… Кои
от параметрите на реакцията би могла да променя; кои би
могла да контролира… и чак най-накрая се сети за тези, които
биха могли да променят скоростта на реакцията и добива…
Знаеше, че мисли обратно, но все едно, важното бе да успее…
Колбата тихо бълбукаше. Котлонът под нея червенееше…
Първият параметър бе температурата… трябваше да помисли
как да я контролира… После… да определи границите, в които
да варира… Значи – трябваше да се чете… Взе тетрадката и
записа – “1.) Да отида в библиотеката; литературна справка;
температура; термостат – какъв?!; да се провери могат ли да се
контролират ниски и отрицателни температури; с какво…Кого да
попитам…Отново се сблъсквам с моя проблем. Не мога да питам.
Хората са стена… Остава само другият изход – книгите. Но и те са
стена… В капан съм; аз сама влязох в него… Защо ми е всичко това?!
Кому е нужно?! На Неделчева?! На Ана?! На мен?! Аз съм последна.
Все ми е тая… винаги, когато става дума за мен… 2.) Да помисля за
втория фактор; Мисли!!! Механизъм на реакциите… От какво
зависи?! Не помня, не се сещам; да проверя в учебника… Кому е
нужно…



Колбата тихо бълбукаше. Разтворителят се изпаряваше,
тръгваше нагоре, по спиралата на хладника… Бавно се
втечняваше и капеше обратно… обратно, обратно… вътре, в
колбата… в колбата… отново се изпаряваше, втечняваше и
капеше… оставаше един и същ… среда на реакцията… среда, в
която се раждаше новото съединение от двете стари… една и
съща… като гнездо, в което птиците се мътят… едно и също…
като пространство, в което хората се срещат и се разделят…
хващат ръцете си в студа, стоят далеч един от друг в
далечината… „Махни ръката си от рамото ми, топло е”… „Дай ми
ръцете си, ще ги стопля… а после взрив и светлина и нищо”…
Температурата, добре… но още нещо…

Ели си представи площад. Огромен и празен зимен площад.
Сняг падаше от небето на преспи… Двама души в двата му края
трябваше да се срещнат. Снегът пречеше. Снегът бе
температурата. Ако беше лято, двамата щяха да тръгнат един
към друг и да се срещнат… стига да не е много горещо и те да
решат, че е по-добре да останат под сенките… Пак
температурата… Добре.

Въртеше се на трикракото столче – един оборот, една мисъл…
Представи си площад. Същия площад. Беше есен. Вятърът
гонеше жълти листа… Нищо… Двамата ще се срещнат, ако
тръгнат един към друг… Отново си представи площада. Пролет.
Гладни за слънце тълпи го заливат. Блъскат се и се препират…
Нейните двама души си стоят в двата му края, без надежда за
среща… Но – биха могли да срещнат всеки един от тълпата…
Значи – тълпата… Множеството… За да се срещнат две молекули и
за да има реакция те трябва да са в тълпа… от себеподобни…

Въртеше се на трикракото столче – един оборот, една мисъл…
Бързо записа в тетрадката, която държеше : 3.) Следователно –

концентрация… Колко е просто… защо е нужно всичко да виждам в
цветове и в картини… Защо просто не си спомних думите от
учебника… Омръзна ми…

Звънецът на часовника звънеше. Времето за нагряване бе
изтекло. Ели изключи котлона и филтрува съдържанието на
колбата. Първият етап от синтеза завърши. Изми ръкавиците си.



Сгъна престилката… „После помислих, че си забравила да оставиш
престилката си в лабораторията”… Прибра я в сака и рязко пое
дъх, за да прогони болката в гърдите.

Белите глобуси в преподавателската лаборатория светеха –
обливаха с млечна светлина белите плотове. Чисто бе. И тихо.
Излезе и затвори вратата след себе си. Пусто бе в празната
сграда…

 



ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА

Полунощ. Петък срещу събота. Най-спокойната нощ. Най-
уморената. Тази, в която най-тежко се спи. За отмора. От 
освобождение. Далеч е понеделникът – чак  в другия край на 
живота. И светът е далеч – оня, в който се оцелява. Предстои ти 
твоят живот – с твоите цели, с твоите грешки, с твоите срещи, 
раздели, провали. С твоето щастие. Твоят свят, изграден от теб и 
от тези, които обичаш, те чака… 

Петък-вечер – цяла Вселена от време за теб…
… Музика… Тихо отзвучаваха последните акорди. Тежеше

финалът – като цяла планина от думи. Казани, прочетени,
разбрани, неразбрани, с които някой някога и някъде се е
опитал да изрази становището си , или усещането си за логиката
на живота и нейното значение за съществуването и развитието
на човечеството и обществото. За смисъла на съществуването –
на личността и общността… За…

Музиката отзвучаваше. Сенките от миналото, което можеше
да бъде настояще, се разсейваха сред голото пространство на
стаята. Попиха през стените й, изчезнаха. След тях остана само
смътното усещане, че няма “тук” и “там”; “тогава” и “сега”…
Защото всичко можеше да бъде “тук” и “днес”.

Ели и Мина мълчаха – отдавана изпили чая си, те още 
живееха в средновековна Япония. После Мина стана и като 
хипнотизирана седна пред пианото.  Започна да свири… Върна 
музиката. И всичко, което бе в нея…

- Странно… как музиката говори. С нея можеш да кажеш
всичко, стига да има кой да те чуе… - гласът й потъна сред
акордите, събрали всички разпилени тонове, които й говореха –
Ти чуваш ли гласът на музиката?

- Чувам гласа на думите… Когато слушам музика, виждам
движение на цветове и картини… но мисли не… само
внушения… И този финал е едно внушение… за стойностите на
живота и преходността на доброто.



Мина спря изведнъж, както бе започнала. И заговориха – за
непреходните стойности на живота…

Минутите бягаха с лудия бяг на неспирното време. Часовете
тихо се процеждаха в мрака. Петък-вечер се превърна в
Събота… Най-дългият ден. Оня, през който всичко се случва –
забравено от “вчера” и “утре”. Подгонено, прогонено от
понеделници, които те слагат в калъп; от вторници, които
всичко повтарят; от среди, които те правят среден човек;
четвъртъци, които те въртят и потапят – все по-надолу, все по-
навътре, все по-далеч от това, което си всъщност… и от петъци,
които ти дават възможност за връщане…

Прозорците на отсрещната сграда един след друг започваха
да премигват – като събудени очи. Ели най-после се сбогува и си
тръгна.

Тихо отключи входната врата и влезе на пръсти в стаята си.
Тръбите на парното пееха и й шепнеха “лека нощ” с гласа на
Мина. Когато вибрациите им утихнаха, Ели ги накара да звънят
по същия начин – нейният отговор до Мина. Светлината в
стаята на приятелката й умря. Ели запали своята лампа и се
скри в конуса й от жълти лъчи. Затвори очи, за да задържи
музиката, която бе още в ума й. Когато мелодията зазвуча с
цялата си плътност, тя надраска петолиние в бележника си и
нарисува няколко черни точки, кацнали по жиците му като
птици преди есенна миграция. И бързо започна да пише. Не
ноти – отдавна бе изгубила гласа им - а думи, защото вече
можеше да ги накара да звучат като мелодия.

 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
„СЕДЕМТЕ САМУРАИ”

Черен фон, върху него два бели йероглифа и музика. Пет минути
музика на фона на два бели йероглифа върху черно поле. С това е
казано всичко. За нас остава скрит смисъла на йероглифите. Не
можем да се докоснем до нюансите на тяхното значение. Загадка
остава – душевността на японеца.



И все пак – посланието на филма стига и до неговия европейски
зрител. Защото в този филм Куросава поставя за разрешаване
общочовешки проблеми… И все едно – кой си – те стигат до теб.

Няма да пиша за целия филм, макар това да бе първият японски
филм, който бях гледала, и който ме накара да харесвам и уважавам
японското кино. Ще пиша само за финала.

Трима самураи. Трима живи самураи и селяни… Цялото село,
нагазило в мокрите ниви, сее ориз… Крехки стъбълца; крехък
живот… Вкоренен в земята живот…

Всички работят и пеят. Къде са останали оскотелите от страх
хора, къде са несръчните войници? Селяните пеят и сеят ориза –
вкопчен в земята – като живот.

Трима самураи. Трима живи самураи и гробове. Цяло село от
гробове. И четири могили в дъното. Четирима мъртви самураи…

Седем победени самураи. Едно пеещо село.
Жесток финал. Жесток като живота.
Логиката на живота е жестока. Тя осъжда на провал

благородството и утвърждава егоизма.
Седем победени самураи. Двайсет и една купички ориз на ден – за

това живеят, за това умират… Защитават беззащитните, убиват
убийците… Седем самураи, събрани от пътищата на Япония,
притежаващи само меч и сърце…

Какъв е смисълът на живота. Каква е целта на живота?
Бягство от настоящето; бягство от бедността; бягство от

забравата? Път към себеосъществяването; път към
самоусъвършенстването?

Седем победени самураи, дали победа. Едно сеещо село.
Логиката на живота е жестока. Тя дава право на това, което

съхранява живота. Земя. Вода. Ориз. И песен. И инстинкт за
самосъхранение. Включващ страха, егоизма, неблагодарността.
Изключващ смелостта, себераздаването, благородството.

Изключващ ненужното, което прави от човека човек, но го прави
негоден в борбата за съществуване.

Животът е борба за съществуване. Затова логиката на живота е
жестока.

…



Отново беше петък. Дъждът валеше – като при потоп. Небето
бе задръстено от облаци – сиви и тлъсти, те обвиваха плътно
земята и я криеха от ласката на Слънцето. И обливаха –
крехките листа на дърветата, грапавите им клони, гладните им
корени, напъхани дълбоко в земята… Течеше дъжд, заливаше
тревите, поникнали между тротоарните плочки и тревите,
поникнали между житните класове… Поливаше житата, жадно
поемащи влагата с още неродените си листа… Проникваше в
цветовете на дърветата, влизаше в пъпките им, отравяше
плодовете им… Миеше гърбовете на кравите, попиваше във
вълната на овцете, мокреше козината на кучетата и косите на
хората. Пълнеше водоемите, препълваше реките и язовирите и
ги караше да излизат от бреговете си… Валеше дъжд, валеше –
изцеждаше облаците. Натежали от влага и смърт, те пълзяха над
Земята. Дъждът валеше – като при края на света…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Дъжд… Цяла сутрин вали – като при края на света. И през нощта
валя, и снощи валя, и вчера валя…

… Връщах се вкъщи сама – в дванайсет през нощта.
Далеч бе останал домът, в който бях. С всички изречени и

неизречени думи. С всички съждения, мнения, идеи и оценки за
изкуството…

… Изкуството на думите, което ме изгаря и умира в мен –
заключено. Исках да разбия ключалките, зазидали духа ми. Но няма
полза, знам. Пак никой няма да ме чуе… Как исках – някой да ме чуе…

Вървях в един окъпан свят. Целият град приличаше на баня. Всички
улици бяха пълни с топъл ароматизиран въздух – като в баня. Мъгла
обвиваше светнатите лампи. Натриевожълт облак пълзеше над
града.

Защо започнах да пиша днес?
Може би защото снощи, когато вървях сама по тези мокри улици и

вдишвах сама този тропически въздух, поисках да не бъда сама…
Поисках до мен да върви някой, но не знаех кой…



Някой-никой, без лице, без глас, без тяло… Някой-никой – само
присъствие…

Още един от моите мигове – “късове чист спомен”… които
минават през теб, но знаеш, че завинаги остават… Къс време,
изрязан от общото време… Парче от пространството, вклинено в
него… Една осветена в жълто улица, в дванайсет през нощта…

… Аз вървя… Жълти кожени боти; точно до тях стига
карираната ми пола – в жълто и синьо… Една педя пола; после
шлифер – кафяв, импрегниран, отразяващ с лъскавината си жълтия
блясък на лампите. После две жълти кожени ръкавици придържат
дръжката на чантата ми – в нея са учебниците ми по френски…
Накрая съм аз – косите ми; черни и къдрави – още по-черни и къдрави
от дъжда… лицето ми, очите ми - мокри… но аз не ги виждам…

… Аз вървя… До мен върви някой – без лице, без глас, без тяло…
дори без силует… просто присъствие… Ръката му докосва моята –
през жълтата кожа на ръкавицата ми. Докоснахме ли се – дори в
единствената точка на докосване, както при хората-сфери на
Мопасан? Или докосването бе само по ръкавицата, изяла жълтата
светлина на нощта…

Един екзистенциален миг. Едно изпращане в града-баня, чиито
улици миришат на ароматизиран сапун. Къс чист спомен –
материален и осезаем – като неосъществена възможност. Той ще
остане в главата ми. Жалко, че само в моята…

Сгушена до прозореца, Ели гледаше сълзите на облаците.
Шумът на манифестацията приглушен влизаше в стаята й.
Небето бе сиво и мокро. Птиците се опитваха да летят…

…
Ана се събуди с подути очи. Клоните на дървото бяха влезли

през прозореца на хижата и спяха върху лицето й. Още с
първото дълбоко вдишване започна да киха, да кашля, сълзи
обляха страните й, гърлото се подпали. Разбра, че дъждът не е
попречил на пролетната й алергия и съжали – за кой ли път, че
бе отишла с Димитър в планината… Закапа дъжд. Като мокро
куче дървото се отръска върху главата й. Посипа в бухналите й
коси това, което дъждът му бе оставил…



Ранобуден както винаги, той бе посрещнал изгрева навън. 
Природата - щедра  към тези, които имат очи, с които да виждат 
красивото, разкъса за миг облаците – точно там, където 
слънцето показваше огнения си сърп. Димитър пое с дълбоко 
вдишване лъчите му. Напълни с тях цялото си тяло – изпълни с 
въздух корема, диафрагмата, гърдите, раменете; заключи го. И 
събраната енергия разпрати до всичките си клетки… Отново и 
отново – изхвърляше от себе си всичко вкиснато и застояло – 
мисли и проблеми, забравени идеи, отложени решения… 
Отново и отново – пълнеше ума си с чисто и с простор… И 
тялото си – с въздух… и с всичко, което въздухът съдържаше. 
Животворен кислород, азот, слънчева енергия… храната на 
листата, прах… и всичко, което по праха бе полепнало…

Шумът на манифестацията приглушен стигаше до хижата…
…

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ
Преставам ли да съществувам в дните, в които оставам сама? В

тези дни аз не мисля за света. В тези дни знам, че телефонният звън
няма да наруши тишината ми…

… Ако е истина, че съществуваме само дотолкова, доколкото ни
възприемат околните, то мен ме няма…

Но в тези дни аз мисля…
Дано Декарт е прав.
…
Изхвърлил всичко, което носеше, дъждът спря. Сиви и тлъсти,

облаците се стопиха, отървали се от онова, с което бяха пълни.
Сиво и тлъсто, поело целия им товар, морето ближеше земята.
Плажът, пожълтял от ласката на слънцето, блестеше
ослепително - като през лятото. Миришеше на сол и водорасли.
И беше чисто – не като през лятото…

Антония и Ели вървяха по мокрия пясък. Босите им пръсти
потъваха в него. Всяка идваща вълна бе изпитание – на воля и
чувства… С насълзени от вятъра очи се смееха… Хукнаха – да
стоплят сърцата си…



- Вие сте луди! Само чайките тичат на трети май по плажа… -
Анита се надвикваше с морето; гласът й губеше битката – Луди
сте! Луди за връзване…

Облечена с дънки и с грейка, тя дойде съвсем близо до тях,
като внимаваше да не измокри маратонките си. Пяната
отвяваше косата й.

- Не съм луда, влюбена съм! – изкрещя Ели, с надеждата да я
чуят.

- Влюбена ли?! – това бе последното, което Анита мислеше, че
ще чуе – И в кого?!

- В морето… - все така крещейки, отвърна Ели – Не мога да не
го поздравя…

- Май са прави тези, които казват, че влюбените са луди –
мъдро заключи Анита, но никой не я чу – И ти ли си влюбена,
Тони?

- Аз бях влюбена и вече три години не съм ходила на море… –
дяволито отвърна Антония и тихичко довърши – и още съм
влюбена, но не в морето…

Трите се разсмяха сред взрив от морски капки. Анита изпищя
– намокрена. Голите крака на Тони и Ели настръхнаха. Двете
затракаха със зъби и се сгушиха още по-дълбоко в грейките,
които благоразумно бяха нахлузили върху банските си
костюми. Точно когато мислеха безславно да се завърнат в
хотела, на плажа се изсипа цял клас скандинавчета. Бели, руси и
голи, те говореха на неразбираемия си език и се замерваха с
пясък. Миг по-късно се появи учителят им. Хлапетата мигом
утихнаха и се строиха в редица. Като войници в атака превзеха
морето.

Ели дълго гледа как играят с вълните. После излязоха,
енергично изтриха телата си с хавлии, които проснаха на пясъка
и легнаха върху тях да се пекат. Слънцето пестеливо ги обля с
лъчите си и съвсем скъпернически им даде топлина. Децата
бяха щастливи.

Почти мъртви от студ, трите момичета стояха вкопани на
една вълна разстояние от морето. В един дълъг миг Ели съблече
грейката си и я захвърли. В следващия се разтвори в зелената



вода… Антония бавно я последва. Всяка крачка бе победа – на
воля и чувства. Разумът бе далеч… Пленена от лудостта на
момента, Анита събу маратонките си и поздрави вълните с боси
крака.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Нощ е. Стоя във вакуума на четири стени. Пространството
между стените на една хотелска стая е най-дълбокият вакуум, който
познавам. Това е една празнота, лишена от предметите на твоите
четири стени. Враждебни или близки, твоите мебели са опората,
върху която стъпваш. Незабелязани и отминавани, те са опорната
точка на твоето ежедневие…

Нощ е. Сама съм – върху подтискащо белите чаршафи на едно
чуждо легло; под подтискащо силната светлина на една чужда лампа.
Но това не е моята самота; самотата на моя дом. Това е една чужда
самота – родена в най-дълбокия вакуум, който познавам… И в тази
самота искам да пиша…

Днес… Мозъкът ми е кристално чист. Душата ми постигна
равновесие. Щастлива съм – не вярвах, че мога да постигна хармония
със себе си… Днес… Безплътна съм - само енергия и разум. В такива
дни знам, че мога да направя всичко. Направих го. И съзнанието за
това ме кара да преминавам през останалите дни…

…
Автобусът ги изсипа на последната си спирка. Прекосиха

шосето и попаднаха в странен град. Град-завод, град-машина,
град-реактор… Качиха се на друг автобус и потеглиха… По
спирките слизаха и се качваха работници… Те обикаляха – за да
видят в действителност всички апарати, за които бяха учили…
Размерите бяха смазващи; мащабите – невъобразими. Пътуваха
и гледаха – в кой свят бяха попаднали?!

Единственото близко, понятно и човешко място бе
книжарницата, покрай която минаха, когато напускаха
огромното пространство, предназначено за преработка на нефт.
Разпиляха се между рафтовете й – студенти и преподаватели –
щастливо ровейки се из книгите. Предусещайки необичайно



голям оборот, книжарката любезно ги напътстваше.
Натоварили се с толкова, колкото можеха – да носят, или да
платят, пришълците си тръгнаха доволни от значителното
попълнение на собствените си химически библиотеки…

Върнаха се отново в града на хората. Обикаляха тихите му
улици, влизаха в пустите му заведения, надникваха в празните
му магазини. Друг бе градът извън сезона, съвсем друг…

Носталгия по лятото се вкопчи в гърлата на всички – по
пъстрите тълпи, по вълните, по оркестрите на открито, по
дискотеките с програма до зори… по неуловимия, но неотлъчен
дъх на ваканция, на свобода, на слънце.

И тръгнаха на поклонение. Автобусът ги отнасяше към
всички стари спомени, които боляха и туптяха – захлупени в
душите ми и имаха вкус на море… Морски залив, наводнени
поля, наречени „солници”, поляни, вкопани под бетонните
пътища… кротка река, малко градче… и някъде далеч – пак
шум на море… Пътуваха натикани един до друг в автобуса. И
въздух нямаше, но не им трябваше – просторът бе прибран в
телата ми.

Слязоха. Слънцето залязваше и уморено светеше в червено. С
кръв обагри белите кореми на лодките, закотвени сред залива.
Вятърната мелница стоеше на поста си – точно в средата на
изтънялата нишка суша, която връзваше брега с града, опитващ
се да отплава в морето. Вървяха – раздърпана група, изгубена в
безкрая на стихиите, бушуващи в душите ми и някъде край тях.
Неуловими, неуловени мигове изтичаха от стиснатите им ръце
и бягаха към края на Вселената. Ще се намери ли за тях
гравитационно огледало – да ги върне…

Стигнаха старинния площад. Машината на времето щракна
зад тях. Консервирани мигове – някога изживени или запазени
за някога се разпиляха като кехлибарени зърна от броеница, във
всяко от които има заключена муха отпреди милион години…
Изведнъж тишината се взриви – като залп гръмнаха гласовете
им…

- Хей, елате насам… Продават прясна пържена риба! Насам…



И хукнаха по калдъръмените улички надолу, по посока на
гласа.

Ели седеше на каменния зид, надвиснал над вълните и ги 
гледаше – небесно сини, с червени къдели от пяна.  Силуетът й 
бе изрязан на фона на залеза – черна фигура върху златно 
небе…

Анастас и Атанас оживено разговаряха, вървейки нагоре по
тясната уличка и хрупаха риба, която вадеха от големи
омазнени пликове. Изведнъж спряха – като че ли някой ги
удари.

- Ели! Стой така, ще те снимам…
Пъхна плика си в ръцете на Анастас, който гледаше като

хипнотизиран и започна да разкопчава калъфа на фотоапарата
си. Слънцето бавно пълзеше към края на пътя си…

- Не можеш да снимаш срещу слънцето… - прошепна Анастас,
по-скоро на себе си, а после, изведнъж оживен извика – Дай
апарата на мен, ще я снимам откъм морето…

Ели гледаше вълните, които се разбиваха в подножието на
зида и искаше да ги прегърне, въпреки студа на май - така,
както ги бе прегърнала, когато слънцето изгряваше…

- Оттук не може… – каза тихо тя и вдигна поглед от морската
стихия… за да го потопи в стихията на човешките очи…

Разбра, че този миг е вечен. Миг, в който всичко бе казано и
всичко бе разбрано. И “по-нататък” нямаше. Защото всичко,
което можеше да се случи, вече се бе случило…

Анастас гледаше бездната под каменния зид и знаеше, че в
този миг може да стъпи върху нея. Не, можеше да остане на една
педя над нея… и да направи всичко… Знаеше, че в този миг
може да направи всичко… И знаеше, че това е последният миг, в
който ще може да направи всичко…

Мигът си отиде.
Очите на Ели светеха със светлината на залеза. Техните очи

светеха, отразили залеза…
- Няма нужда от снимки… Просто - запомнете ме…
Те си отидоха. Тя се разтвори в морето…
 



 
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Отново съм в София – в моя дом, в моя живот. Неделя следобед е.

Пак потънах в моето безвремие. Отново не зная коя съм, къде съм,
защо съм. И не питам. Не се оплаквам. Не бях ли аз онази, която
предложи цената?! Или съм луда, защото всичко е в мен? Не. Не съм
луда – защото всичко е в мен. И цената. И това, което с нея ще купя.

Не чувствам необходимост да пиша, но искам да разкажа за тези
пет дни… Искам да разкажа за тях – като за гледан филм; като за
прочетена книга… Остана ли нещо от тях? Нещо повече от смътен
спомен? Спомен – за пребиваване в едно пространство, което не е
мое…

Откъде да започна? От морето, сред което се разтворих, или от
звездите, под които се разпилях?

… Ще започна от звездите…
Разпилени по небето - като шепа бели камъчета - грееха над нас, но 

беше тъмно… Разпилени по шосето, уморени, останали без глас, 
вървяхме със съзнанието, че ни предстои да извървим  трийсет 
километра. Щастливи бяхме и волни – за първи път извън всяко 
разписание. За първи път свободни… Краката ни туптяха, цяла нощ 
танцували в забравена от лятото крайморска дискотека. Сърцата ни 
туптяха, цяла нощ лудували… забравили чии са и защо са… 

Не бях танцувала от година ли, от две ли? Забравила съм – не това
е важно. Изгониха ни, за да затворят дискотеката и тръгнахме под
нощното небе.

Исках да пиша за усещането ни там, сред полето, под звездите, на
трийсет километра от хотела, в който ни бяха настанили и с
половин нощ пред себе си за връщане… Вървяхме – волни.

Вървяха… Разпръснати по двойки… Аз бях сама.
А после ни прибра подранил автобус на път за града…
…
Откраднали слънчевия ден, промъкнал се сред дните с

облаци, Люба и Пешо отидоха на вилата. Сгушено дървено



бунгало, потънало в избуяла зеленина. Зеленината светеше.
Запретнаха ръкави и се заеха да копаят. Земята пееше под
острието на мотиките. И чакаше – да се отблагодари през
есента. Копаеха гъстата трева, а тя ги удряше през пръстите и
през лицата, замеряше ги с прах и с росни капки. Отсичаха я.
Труповете на стъблата й покриваха краката им. Болеше, кожата
сърбеше, но те не знаеха защо. Когато почистиха лехите се
заловиха с прибирането на това, което вече бе пораснало – млад
лук, стръкове спанак и чесън, крехки листенца салата и
магданоз. Натовариха всичко в колата и потеглиха обратно към
столицата.

Прибраха се по здрач.
Прозорците на апартамента светеха. Домът им не бе празен.
Ели пишеше в жълт конус от светлина.
Все пише, това момиче – животът й край нея профуча.
Люба подреди трапезата – като за празник. И празник бе – да

поднесе това, което земята бе родила с помощта на нейните
ръце.

- Хайде, Ели, идвай! Да знаеш каква спаначена супа съм
сготвила… каква разкошна салата съм приготвила, м-м-м…
Пръстите ще си изядеш – Люба се усмихваше в рамката на
вратата – Пак пише, това дете… поне да се наяде – помисли си тя и
се стресна, когато Ели скочи от стола си.

- Лельо Люба?! Кога се върнахте? Нали бяхте на вилата…
Люба поклати глава – Къде ли живее това дете, щом не чува какво

става в дома му… И ако напусне моя дом – къде ще отиде?!
- По светло се върнахме, Ели, преди няколко часа… - тихо каза

и тихо затвори вратата.
Вечеряха. Храната цъфтеше по масата – зелена и жива и

пролетна… Първа за тази година. И вкусна – с вкуса на отрова.
После говориха – за зеленчуците и плодните дръвчета на

вилата и за учебната екскурзия до брега на морето.
Накрая седнаха пред телевизора.
От шарения му екран бълваше дезинформация. Реки, морета,

океани – заливаха и давеха слушателя. С несвикнали уши да
чуват истина, те пак не чуха, не разбраха, не осъзнаха…



промъкналите се през нея, кой знае как, думи, които съдържаха
истина…

Щастливи бяха. Не чуха, не видяха, не разбраха.
Спаначената супа запука в стомасите им. Пържените риби се

замятаха на сухо с фосфоресциращи гръбнаци. Кожата на Ели,
Тони и Анита, както и на скандинавските деца, все още пазеща
дълбоко в порите си морската вода засвети. Очите на Ана
пламнаха, като запалени факли. Дробовете на Димитър
изгоряха… Както и всички тела на всички манифестирали
трудовите си успехи от едната страна на света…

Гайгеровите броячи пукаха в синия мрак. Но песента им в
мрак остана.

Логиката на живота бе жестока. Още по-жестока – от тази
страна на света.

И проблемът за мутациите и мутантите от проблем на
фантастиката се превърна в проблем, насъщен като хляба,
водата, млякото, зеленината и слънцето.

 

 

ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

Булдозерите ревяха и задъхвайки се изкачваха полегатия
склон. След тях, като след танкове оставаха стрити клони,
стъпкани листа и тревни трупове. Разораха пътя през
бадемовата гора. Осакатиха непослушните дървета, които
палаво бяха протегнали тънки листенца над пътя – крадяха с
тях светлина и се закачаха с летовниците.

Най-после, стигнали билото, спряха и се огледаха. Над тях бе
небето; под тях бе морето. Те бяха в рая. Цветни лехи, зелени
треви, сочни лози – и сред тях пръснати бели бунгала. Някои
бяха като колиби, други приличаха на вили… Имаше и един
тухлен дворец… Но всички бяха красиви – грабнали слънцето,



попили лъчите му – те даваха здраве, отмора, късче живот,
пропит със свобода за своите обитатели, които идваха тук,
накрая на света, за лятото… за ярките звезди, за белите гребени
на вълните, заради усещането за отдалеченост и независимост…
за лунни нощи с огньове и китарен звън, вплетен в пукота на
пламъците и шума на прибоя…

Булдозерите си поеха дъх, прочистиха гърлата си и ревнаха
отново – тъй както реве „ура” нападаща войска. Нападнаха и
победиха. Съпротива нямаше.

Клонките на дръвчетата, прекършени се протегнаха към
небето и молеха милост, недоубити. Цветята заровиха крехки
главички в пръстта. Лозите изляха събраните сокове обратно в
земята. Птички пищяха, останали без гнезда.

Белите бунгала се търкаляха в прахта, превърнати в бели
трески – вече никого нямаше да приютят. Вече никога нямаше
да дават подслон и надежда за “утре”, за “друго” там някъде, в
края на лятото, когато започва животът сред Другите.

Победно пълзяха надолу, булдозерите. Изпълнили бяха
повелята си.

…
Денят бе горещ – каквито са дните през юли в сърцето на

равнината. Летовниците търсеха сянката на старите круши,
пръснати из двора на селяните, които ги бяха приютили.

- Чу се из село, че ще разорават лозята. Викам си “лошо за
моите хора” и беж да ме няма, към мястото… натоварих едното
бунгало, прибрах го… Ама докато да отида за другите… Е-е-ех,
нищо не остана… - старият селянин въздъхна, огън гореше
душата му, та бе изсушил очите му, пълни с болка и гняв –
Турих бунгалото тука, под крушата… двор голям, на никого
няма да пречи… колкото искате, толкова останете…

Мълчаха и слушаха, скупчени под крушата. Крушението горе,
на хълма, още бе пред очите им.

Диляна и Ели бяха опрели гърбовете си, седнали на прясно
отсечен пън. И десетте дни на морето ли им бяха отнели? Ина
ровеше с клечка пръстта до дънера. Точно сега ли, когато вече
можеше да бъде голяма, й бяха отнели вълните, простора и



светлината? Тодор гледаше яростно всички с очи, откраднали
синьото на небесния купол. Защо ли му бе да се ражда в свят
като този, в който всеки може да ти отнеме всичко прекрасно?

Възрастните оживено обсъждаха стратегията на поведението
си и все стигаха до пътища без изход.

- Отивам на новото място, което ни дават в замяна и започвам
там да строя – каза Александър.

- Какво?! – изпищя Зорница – Там, в гората, далеч от морето,
където е пълно със змии?!

- Щом бай Али позволява, оставаме тук… засега – облекчено
заяви Йордан – Догодина ще му мислим…

- Какво?! – възмутено извика Ирина – Според теб, май най-
добре тук да си умрем, в двора на хората…

- Събираме багажа и отиваме на хотел… - кипящ от гняв
просъска Димитър.

- Какво?! – изненадана подскочи Ана – И ще оставиш всичко
така?! Все едно, че никога нищо не сме имали?!

- В този свят не можем да имаме нищо и е най-добре да го
знаем, за да няма разбити илюзии…

…
Александър отиде в гората и започна да строи. Яростно. Със

съзнанието, че пак ще строи – когато булдозерите минат… и пак
ще строи… И все ще строи, докато остане нещо накрая… Ако не
друго, то поне непречупена воля и упоритост.

Ирина и Диляна почистиха и подредиха бунгалото на новото
му място и се постараха да нагласят всичко така, че по-малко да
пречат на хазаите си, от които някога бяха купили късчето земя
над морето…

Ана и Димитър не намериха хотел. Хотелите бяха
предназначени изключително за чужденци. Затова наеха къща в
селото. Стара добруджанска къща с огромен двор в съседство с
къщата на бай Али. Зорница и Ина останаха с тях. Ана покани
Дейзи по телефона и на другия ден сестра й пристигна с Филу.
Всяка вечер - като горски дух, Александър се връщаше,
грабваше китарата и късаше струните й, изскубвайки болката
от душата си.



И пак се надпяваха – със звездите. И пак бяха заедно – срещу
света.

Сутрин се качваха на колите и отиваха на плажа. Слънцето
беше тяхно. И пясъкът, поел топлината му и синият хлад на
вълните. Кротко припичаха тела и бяха щастливи. Но не
всички.

Филу се пържеше и бавно се стопяваше на сянка под чадъра.
На сянка – за да не му е топло; но под чадъра – за да не изстине в
морето.

Ина се печеше под яркото слънце и страдаше от липсата на
баща си – искаше с него да отиде - “на далечно плаване”…

Тодор стоеше под сенките на дърветата край плажа – кой знае
защо, светът бе станал прозрачен. Погледът му преминаваше
през предмети и хора – нищо не можеше да го задържи…

Диляна, надянала слънчеви очила на носа си, четеше роман –
не й се искаше да мисли какво я чака от есента. Тогава, когато
вече нямаше тя да се учи, а други щеше да учи.

Ели се опитваше да избяга от света – искаше, но не можеше –
да се потопи в страниците на “Агни-йога” и да достигне
безкрая… Кой знае защо, не намираше нищо огнено в този
апокриф, по следите на който бе тичала през последните две
години…

Жените, полунаслънце – полунасянка, тихо клюкарстваха и
обсъждаха плановете си за бъдещето на децата.

Мъжете пак обсъждаха световната политика - в миналото и
сега, и проклинаха лошия шанс на страната си, който я слагаше
все при тези, които губеха…

… Опечена, Ина изтупа пясъка от себе си и припълзя до Ели.
- Искаш ли?! – очите й светеха…
Само при мисълта за едно можеха да светят така.
- Да. – отвърна й Ели.
Захвърли книгата и тихо се измъкнаха…
… Плуваха…
Захвърлили света зад себе си, плуваха – към центъра на

Вселената…



Вълните миеха лицата им. Глъчката на плажа остана далеч.
Далеч бе – целият живот на еднаквите. Вълните ближеха лицата
им, меко обгръщаха телата им и ги отнасяха – все по-навътре;
все по-далеч. Далеч бе – всичко онова, което мразеха. Вятърът
свистеше в лицата им – когато се огледаха, отвсякъде видяха
море.

Щастливи бяха – в центъра на Вселената…
… И продължиха навътре – да търсят нови Галактики, или

Антивселена…
… Моторницата летеше право срещу тях – две захвърлени

гумени шапки в морето… Все по-огромна ставаше – вирнала
нос, раззинала уста…

Ина изпищя и заплува към Ели. Бързаше – към Ели, като към
тротоар, на който да стъпи. Но няма тротоари в морето. Ели го
осъзна, когато разбра, че няма къде да отстъпи и сблъсъкът с
лодката е неизбежен. Единственото, което можеше да направи,
бе да плува, за да не се удави… и да не позволи на Ина да
изпадне в шок, макар самата тя да бе в шок. Краката й бяха
вдървени, имаше само ръце, които перката всеки момент щеше
да смели…

… Моторницата летеше към тях – като снаряд…
… В момента, в който щеше да ги връхлети, тя зави… и

закръжи в спирала - като огромна бяла акула…
Бронзови спасители, напомпали мускули като културисти се

смееха в търбуха й…
- Виж ги ти, какви били, избягалите рибки… Я, какви гърди,

като със струг са рязани…
Ина, увиснала за ръката на Ели, смутена затегна връзките на

банския си…
- Хайде, удавнички, скачайте в лодката! Майките ви ни

пратиха да ви спасяваме… А ние знаем как да спасяваме
красавици като вас… - те оголваха челюсти и ги гледаха с
гладни очи…

- Не. – очите на Ели бяха събрали всичкия студ на морето,
чиито дълбини зееха под тях – Не се давим и вие го знаете. С



плуване сме дошли и с плуване ще се върнем, ако не ни
удавите…

- Брей-брей-брей, каква била каката… Да вървим, брато, тия и
морето ще ги изплюе…

Като акула, строшила челюсти в металната клетка, в която бе
плячката й, моторницата си отиде.

Ина и Ели заплуваха към брега…
Морето бавно отмиваше мръсотията, полепнала върху душите

им.
…
Филу прочете последните редове от последната глава на

книгата и я затвори. Беше последната от тези, които бе взел със
себе си. Погледна през прозореца – дървото бе протегнало
нахалните си клони и се опитваше да грабне дантеленото перде,
което уж трябваше да бъде бариера срещу мухи и комари.
Избеляло от слънцето, небето едва-едва синееше през листата.
Изтощена от жегата на плажа, майка му спеше дълбоко – както
мечка спи зимен сън. Беше толкова тихо на двора, че за миг се
уплаши, да не е останал сам, когато чу похъркването на
Димитър от съседната стая и приглушените гласове на Ина и
Зорница, които спореха дали да отидат на разходка в курорта,
или да продължат до гората, при Александър…

Скучно му беше. Излезе от стаята си на пръсти и тихо отвори
вратата на Ели. Не искаше да мисли, че и тя може да спи. Не
спеше; четеше дебела книга, подвързана с бяла изкуствена кожа.

- Скучно ми е. Какво ще правим? – с надежда, че тя все нещо
ще измисли измрънка той.

- Нищо. Довечера баща ми и Йордан ще ходят да купят риба,
майките ще я пържат, вие ще я ядете… Може да има и огън, не
знам… Миналите лета Ина и Тодор събираха дърва, но сега
Тодор си мисли, че е голям и кой знае… А ти изчете ли си
всичките книги.

- Нали ти казах, скучно ми е… Защо не отидем някъде?
Изведнъж, очите на Ели светнаха – точно така, както той се

надяваше.
- Имам идея ! – каза тя.



Откъсна листче от дневника си и написа бележка, която
подпъхна под прага на стаята, в която Димитър хъркаше, а Ана
се опитваше да не го чува.

… Раздрънкани и без спирачки, велосипедите летяха по
прашния междуселски път надолу към морето. Пуснал
кормилото, Филу въртеше педалите колкото можеше по-бързо.
Вятърът вееше и извяваше косата му – по-волна от грива на кон.
Отворил гърлото си, Филу ревеше с цялата мощ на гърдите си.
И това бе викът на освобождението. Хванала здраво кормилото,
едва крепяща се върху седлото, Ели въртеше педалите, колкото
можеше и не мислеше колко е трудно да се пази равновесие.
Следваше прашната диря на Филу и мислено ревеше с цялата
мощ на духа си. Нероденият вик на невъзможното
освобождение.

Луди като хали преминаха по дължината на всички
асфалтови алеи на курортното селище и стигнаха до бетонната
писта край морето. Вълните ревяха в подножието й и се
разбиваха на милион снежинки, които вятърът захвърляше в
лицата им.

Очите на Филу бяха събрали в себе си светлината на всички
умиращи върху сушата капки морска роса.

- Върховно е! Велико е! – крещеше той, надвиквайки морето…
Ели гледаше укротените вълни, които, умирайки отдаваха

огромната си енергия на вълнолома и мечтаеше за схватка с
тях… а после тихо да заспят под сенките на каменния бряг…

- Хайде да се състезаваме! На “три” потегляме нагоре! И
честно, с всички сили, нали? – лицето му гореше като факла –
Някой ден ще напиша поема за днес… само да те победя!

- Готово! Къде е финалът?
- Пред къщи, в селото…
- Значи, имам шанс… ти си по-бърз, надявам се да се окаже, че

аз съм по-издържлива…
- Три, старт!
Потеглиха – с всички сили. Той въртеше педалите – за победа.

Тя ги въртеше – заради него. „Трудно е да бъдеш идол” – мислеше
си, пъхтейки нагоре по склона. Сърцето й се пукаше при всеки



удар, но слезе от колелото след него. Това бе нейният шанс, да
му покаже, че е личността, за която я мисли. Знаеше, че по
равните селски улици той ще намери своя шанс за победа…

Филу пристигна с едни гърди преди нея.
- Страхотна си! Мислех, че ще се оставиш, за да ми е лесно… -

каза той, почти изгубил дъха си – …но сега знам, че те победих
честно…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Вали дъжд. Цяла нощ валя – сякаш небето оплаква умиращото

лято. И в мен нещо умря… (Не… само думи, които приличат на
псевдопоезия).

Бях на море. Най-щастливото време през годината, дори когато
институциите и събитията се опитват да го превръщат в кошмар.
Странно, колко спокойно приехме загубата на райското кътче. Може
би защото никога не сме си мислели, че ще го имаме вечно. Баща ми е
прав – в този свят нищо не можеш да имаш. Нито частна
собственост, нито частен живот. Дори така наречената “лична
собственост” не можеш да притежаваш. И как ли, щом не си
личност…

Щастлива бях – напук на всичко. Не можаха да ни отнемат
звездните нощи и китарения звън.

Щастлива бях – дори когато се опитаха да ми отнемат морето…
Страх ме е вече от синята шир… Вече никога няма да бъде моя. Прав
е баща ми – нищо мое не мога да имам… Та какво остава за цяло море.
Страх ме е… при всяко загребване, при всеки мах на ръцете, при
всяко оттласкване на краката – все се ослушвам за вой на
моторница… и когато видя някоя на хоризонта… тя отнема безкрая
му… и изяжда свободата…

Но пак – щастлива бях… Щастлива бях, защото никой не може да 
ми отнеме победата над страха. След всяко загребване;  след всеки мах 
на ръцете, след всеки тласък с крака… аз се ослушвам за вой на 
моторница и продължавам – към хоризонта, който тя ми яде… Изяде 



ми свободата… Но никой няма да ми изяде способността да я 
искам…

…
Върнах се в София. На стаж съм. Най-свободното време през

годината…
Колко планове имах за оползотворяването му, от които почти

нищо не съм осъществила. Поддържам само тялото си – малко йога,
малко карате… За духа време не остава…

Чета… Странно – защо книгите, които исках да имам някога, днес
трудно чета. Безнадеждно елементарен стил, или лош превод – не
знам… Или майка ми е права, когато ненавижда заниманията ми с
източни философии… Смята, че това е интелектуално бягство…
Навярно е така, но колко много се нуждая понякога от бягство…

…
Избягахме от стажа и отидохме на кино – “Манастирът Шао-

лин”… Точно филм за мен… Когато излизаш от салона, имаш
чувството, че можеш да летиш. Не само да летиш – че можеш да
постигнеш всичко, което може да постигне тялото, напомпано от
силата на силен дух… Щастлива бях, макар Анита и Ренета да ми
казаха, че са скучали…

Странно – никога не съм писала какво е за мен карате … Не точно
физическо и нравстевно усъвършенстване, а по-скоро физическа и
умствена отмора. Може би звучи парадоксално, но е факт… Това е
една духовна прахосмукачка, която изсмуква тъканта на мозъка ми
от всички застояли мисли, нерешени дребни дневни проблеми, от
всички вкиснали схеми, в които съм впримчена… една прахосмукачка,
която изсмуква и всичкия застоял въздух от клетките на тялото и
като ги проветрява, ги прави жизнеспособни и млади… Разбира се,
карате ми носи и удовлетворение от едно съвсем материално и
видимо усъвършенстване. Всеки удар, всеки блок, всяко движение,
които усещам, че правя по-добре, са една малка победа над онова мое
тяло, което никога не е било пригодно да издържа физически
натоварвания…

Увлякох се – какво ли значение има всичко това. Може би най-
важното е, че ставам все по-добра към хората, цветята и животните



край себе си… или поне се опитвам да бъда не само абстрактно
добра…

…
Най-после намерих група, която се занимава с хата-йога и през

лятото. Утре за първи път в живота си ще отида на такова
сборище. Казаха ми, че всички били много напреднали и за да ме
приемат, ще трябва да ме подложат на нещо като изпит. Не се
страхувам от изпита… Странно е, защото винаги съм уважавала
ума си; винаги съм била сигурна в качеството на интелекта си и
никога не съм се страхувала, че мога да се сблъскам с нещо, което не
бих могла да проумея. От друга страна – съвсем не бих могла да кажа
всичко това за тялото си – много са воденичните камъни, които то
не би могло да понесе. И все пак знам, че утре няма да ме подведе…
Нещо, което съвсем не мога да кажа за ума си в деня преди изпит…

…
Приеха ме. Не знам дали съм най-добрата в „азана”, но бих могла да

бъда. Сигурно е обаче, че ми липсва „пранаяма”. Милият татко, ще
се засрами от мен…

…
Вече две седмици съм на стаж. Лятото свършва. Кой знае защо, но

съм щастлива….
…
Конвейрът тракаше и плюеше гилзи с червила. Анита и Ели

влязоха в залата и бръкнаха в коша с готовата продукция.
- Пак розово… - разочаровано каза Анита – Стажът ще свърши

преди да започнат да пълнят от варела с керемиденото… Такъв
разкошен цвят не съм виждала по магазините… и ми стои м-м-
м… като на фатална жена…

- И това ти стои хубаво – каза Ели, докато мажеше устните на
приятелката си.

- С това приличам на бебе…
- А мен как ме намираш? – тя с бързо движение нарисува и

своите устни
- Господи?! Как го направи без огледало?
- С дългогодишни тренировки, тичайки надолу по стълбите…



Двете се разсмяха и Ели захвърли червилото обратно в коша.
Бързо се измъкнаха и продължиха към залата, в която пълнеха
кутийки с крем за лице. Седнаха на столовете си, взеха
лъжиците си и бръкнаха до лакти в казана, от който вадеха
готовата смес. Тъй като почти се бе свършила, Ренета стана и
отиде при началничката, която бъркаше с голяма дървена
лъжица в казан, досущ като този, от който пълнеха кутийките.
Тя поклати глава и нареди на Ивет и Антония да разменят двата
съда. Процесът на производство отново потече в „апаратите”,
чието устройство не бяха изучавали.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Вчера бях на гости у Антония. Какви ли не приключения те
очакват, когато си в една стая с малко дете…

Първо, на връщане от нашата „фабрика за красота”, минахме през
пазара и напазарувахме. Аз купих домати, тя купи гъби и каза, че
били много хубави. Отидохме у тях и ги сготвихме. По едно време се
върнаха мъжът й и бебето. Бебето, всъщност, вече не е бебе и точно
оттам дойде бедата… То кротко се заигра в един ъгъл, а ние
започнахме да „гуляем”. Изядохме всичките домати и гъби, изпихме
всички швепсове от хладилника, пуснахме по два пъти всичките им
касети и говорихме за всичко.

В един момент реших, че е време да си ходя и… Оказа се, че
вратата е заключена. Търсихме ключа навсякъде – напълно
безуспешно. Бебето кротко си играеше до вратата. По едно време
Антония се сети да го попита. А то се смее сладко, сочи с пръстче
нанякъде и казва „там”. Пак търсихме – като луди. По едно време
Юлиян се сети да прескочи през прозореца у съседите и с тяхна
помощ да разбие вратата.

Когато започнаха да изкъртват бравата, ключът падна от
едносантиметровото первазче пред стъклото й.

Бебето го грабва, започва да се смее още по-сладко, търчи като щуро
между мен и майка си и крещи – „Мими казал „там”… Мими казал
„там”…”

Ами да, казал, ама не казал къде е „там”…



Да му мислят Юлиян и Антония. Май ще трябва да си слагат
нова врата…

…
Обедната почивка беше към края си. Допиваха си кафетата в

кафенето и гледаха мързеливия ход на стрелките, които бавно
се приближаваха до един часа. Седяха на масата до вратата,
единствената свободна маса, когато дойдоха, и единствената
заета сега. Тихо си чуруликаха за разни неща и хихикаха.
Стажът свършваше на другия ден. И лятото отиваше към края
си, но все още не бе дошла есента. Все още имаше време за
ваканция и свобода.

Точно пет минути преди чувството им за отговорност (или за
несвобода) да ги изхвърли от местата им и да ги запрати в цеха,
две жени с бели забрадки (за да е чиста козметиката на народа)
влязоха и се запътиха към съседната маса. В мига преди да
седнат, едната изпищя :

- Ау-у, как не го видях това, черното… Дай да вървим нататък,
че не мога да го гледам и да ям…

Другата жена силно се смути и тихо промълви, изчервена:
- Не говори така, ще те чуе, ще го заболи… Какво му е на

детето…
- И да чуе, няма да разбере – категорично отсече първата.
И побързаха да се измъкнат. Едната, отвратена от черното

момиче на съседната маса; другата – от себе си и от колежката
си.

И стажантките побързаха да се измъкнат. Все едно, че бяха
бити.

Чашката с недопито кафе танцуваше върху чинийката си,
когато Ивет я оставяше върху лъскавата метална повърхност на
бара.

Като мъртви влязоха в цеха, седнаха на столовете си, взеха
лъжиците си и започнаха да пълнят крема за лице в жълти
лъскави кутийки. Като жива танцуваше лъжицата в ръката на
Ивет… Изгребаха казана. Работният ден свършваше…

… Стояха на спирката, захвърлени почти на края на света и
чакаха автобуса. Вятърът вееше, свирепо раздираше лицата им с



прозрачните си нокти. Захвърляше в очите им уличната
мръсотия и караше сълзите да текат …

Затворила клепачи, с гръб към вятъра, Ивет избърса с длан
страните си. Не искаше да плаче. Не искаше да им покаже, че е
слаба… Не беше слаба. Щом бе оцеляла, силна бе. И беше умна
– знаеше го, защото всичко бе постигнала с ума си. И знаеше
езикът им… о, по-добре го знаеше от тази, която бе говорила за
нея като за животно, което няма да я разбере… Сълзите пробиха
стената на клепачите й, увиснаха на дългите й мигли и закапаха
по гладките й бузи със съвършен овал… Избърса ги. Не искаше
да мрази. Не искаше да бъде – расист с обратен знак… болеше,
болката изгаряше, отравяше… Какво им бе направила…

Усети лек полъх на чуждо присъствие зад гърба си. Познатият
полъх – без докосване…

- Ивет… съжалявам… Знам, че една дума нищо не означава,
но… съжалявам… И точно заради това не си заслужава да
плачеш…

Ели стоеше зад гърба й и не знаеше какво да прави. Би я
прегърнала, но не беше сигурна дори в това, че трябва да я
заговори. Дали не предпочиташе да преживее болката си сама?!
Дали не плачеше за друго?! Няколко мига Ивет не помръдна –
все едно бе абаносова статуя. Окуражена, Ели преглътна и
продължи…

- Не всички са като тях. Не ни се сърди…
- Млъкни! Всички сте еднакви. Всички сте расисти. – Ивет я

гледаше в упор. Целият гняв бе в очите й… трупан с години…
от самото й раждане… и с глух глас продължи – Ти също. Не си
ме докоснала никога… Никой не ме докосва… Като прокажена
съм… дори когато не го казвате…

Ели едва сега осъзна, че всъщност не докосва хората. Не бе
докосвала и Ивет. Вълна на лепкав срам заля душата й.

Протегна ръка – тънка, само кости, без плът; с тъмна кожа,
изгоряла от лятото. И Ивет протегна ръката си – тъмна, само
кости, без плът; все още горяща от болката. Пръстите им се
сплетоха – изящни и дълги. Тогава видяха, че цветът на кожата
им бе съвсем еднакъв.



Очите им се срещнаха – дълбоки и черни, те бавно се пълнеха
със слънчеви лъчи. Усмихнаха се – белите им зъби заблестяха –
като изгубени звезди… Вятърът край тях свистеше и не можеше
да влезе в косите им – от буйни и лъскави къдри…

 
 



ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА

Стъмни се - в три след обяд. Небето подгизна от мокри
облаци. Закапаха капките – тежки и едри куршуми от
кондензирала влага. Като картечен откос се изля пороят.
Разстреля небето уплашената земя. Хората се свиха под стрехите
на сградите, усещайки атавистичен страх в душите си от дивата,
необработена природа… Вятърът виеше и отнасяше вадите в
каналите. Каналите повръщаха гейзери. Колите спираха край
тротоарите. Трамваите светеха – вместо светкавици.

Ели слезе на своята спирка, зад Университета и се сгуши
удобно в новия си шлифер. Красив бе; и тя бе красива с него.
Мек отвътре, импрегниран отвън. Елегантен и функционален.
Вдигна качулката на главата си и продължи през дъжда.
Краката й се подгъваха от умора. Черни петна се смесваха с
небесните капки и чертаеха спирали пред очите й. Мечтаеше за
топъл душ и за отмора… Стигна до киното. Огромна тълпа
шумеше, приютила се под козирката му. Лицата от афишите се
смесваха с живите маски край нея. За миг спря, опиянена от
играта на ледените късчета със сочната трева край паметника.

Продължи към дома си, съчинявайки хайку :
                  Дъжд вали.
                  Есен.
                  Летен порой…

Болка прогори слепоочията й, изгаряше мозъка й, и
тръгвайки по гръбначния стълб надолу, почти парализира
движенията й. Когато мина покрай ресторанта на хотела, вече
се бе превърнала в автомат. Някъде в периферията на
съзнанието й плуваше друг вариант на стихотворението :

                  Дъжд.
                  В края на есента –
                  летен порой…

В мозъка й се задвижиха неуловимите и необясними процеси
на преценката – почти като в позитронните мозъци на



Азимовите роботи. Точно когато умът й бе готов да блокира,
неможейки да прецени кой е по-големият потенциал, тя видя с
късогледите си от умора очи странен силует в дъното на
улицата. Човекът плуваше в пороя, захлупил върху главата си
чувал за смет…

Отхвърлила външния свят, Ели вървеше към дома си и
съчиняваше хайку :

                  Болка и скръб.
                  Плаче дъждът.

 
                  Отивам у дома –
                  при самотата си.

Едното стихче липсваше - не знаеше дали да бъде за нея, или
за пороя…

Най-после влезе. Вратата на входа щракна зад гърба й. Бавно
се изкачваше по мокрите стълби. Обувките й – все още летни, с
тънки гьонени подметки, бълваха вода при всяка стъпка.
Подхлъзна се в мига, когато чу, че някой тича зад гърба й.

Нямаше време да се обърне. Нито да потърси опора. Две ръце
грубо я грабнаха и я отделиха от пода. Опита се да хване
парапета, но пръстите й бяха изскубнати. Толкова бързо се озова
захвърлена върху тръбите на парното долу, в мазето, че не
разбра какво ставаше. Единствената мисъл в главата й беше, че
такива неща, просто, не се случват…

Силен удар в гърба изгони въздуха от гърдите й и почти
счупи гръбнака й. Още по-тъмно стана край нея. Трудно пое
дъх отново, но все едно - имаше достатъчно кислород в клетките
си. Обърна се с лице към нападателя. Дори в лепкавата тъмнина
на своето мазе видя, че още е с чувал за смет върху главата си. Бе
само дълъг миг. В следващия той се стовари срещу нея с цялата
енергия на масата и на скока си. Тя леко се отдръпна и избегна
удара. Не беше сън с отворени очи. Не беше и кошмар от
детството. Не беше разказ край маса за кафе. Не беше филм.
Случваше се. Тук и сега. Действителността протягаше грозните
си ръце в желанието си да я сграбчи и смачка. Стените на
капсулата й се огъваха и с трясък се трошаха… И пак оставаха



цели. Ели изпусна рязко целия въздух от гърдите си и пое удара
с диафрагмата. Не я заболя. Мускулите услужливо се опънаха и
се свиха. Не бяха отишли напразно тренировките, когато
партньорът й я тъпчеше с ръбовете на ходилата си под
слънчевия сплит, отпускайки цялата си тежест върху нея. Ели
пое дъх. Тренираната й ръка изхвръкна напред като отпусната
пружина, готова да срине стена… и увисна… Насреща й
нямаше стена, а човек… Не беше сън с отворени очи. Не беше и
кошмар от детството – когато бягаш, гонят те, а омекналите ти
крака затъват все по-дълбоко в пясъка… Действителността бе на
една крачка от нея. Протягаше грозни ръце към врата й…
Достигна я… Ели разбра, че тя не може да я достигне. Не
можеше да докосне реалния свят… Не можеше - да удари
човек… и да причини болка…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Не предполагах, че ще завърша този дневник с такова невероятно,
нелепо и драстично събитие.

Връщах се уморена у дома. Валеше. Болеше ме всичко – една седмица
вече работя по нова тема, разработвана от доц. Неделчева по НИС
(научно-изследователски сектор). Опитваме се да синтезираме зелено
органично багрило, с идеята да започне масовото му производство в
химическия завод в родния ми град, който произвежда засега само
неорганични багрила. За една седмица работих 22 часа допълнително
(без да се броят лекции, упражнения, уроци по френски, занимания с
карате и йогизъм). Труп бях и мечтаех за сън и забрава…

В мъглата на пороя го видях – човекът с чувала за смет… За миг ме
смъкна от облаците, сред които съчинявах хайку в тинята на моето
мазе… В три след обяд. В центъра на столицата.

Започна най-нелепото рандори в живота ми… Не беше нелепо – 
най-истинското беше… Но не беше рандори… Нямаше поклон. И 
сенсей го нямаше - да брои пропуснатите удари и спечелените точки. 
Беше схватка между две тела -  без души и без правила. 

Издържах. Оцелях. По-силната бях…
… Не на мускули и стръв за смърт...



Не се уплаших. Нито за миг паника не помрачи ума ми. Дори
когато разбрах, че не мога да ударя човек… Дори когато разбрах, че
думите ми не стигат до звяра с лице на човек… не – до човекът с
лице на звяр…

Не се страхувах. Дори за миг не повярвах, че нещо лошо може да се
случи – на мен. Неприкосновена бях. Точно толкова, колкото когато
нападнах с кошчето за смет съучениците си в една далечна класна
стая… Не вярвах, че такива неща се случват... Но повярвах на
лошите режисьори – при такива сцени наистина се чува само тежко
дишане…

Посиня небето. Почерня. Няма звезди.
Боли – изпотъпканото ми тяло. И изядените ми от зъби ръце.
Боли – изпотъпканата ми душа. Боли сега.
Боля и долу, когато разбра, че да ударя не мога… Но мога да убия

човек…
Ели изпусна молива. Болеше – изгризаната й ръка. Болеше

душата… Затвори очи. Долу беше. Винаги ли щеше да бъде
толкова ярко това?

…Изви тялото си в дъга. Измъкна се от ръцете му – и този път
успя. Клетият шлифер, омазан в прахта, болезнено изстена.
Новият шлифер, подарък от Ана… днес за първи път го облече.
Душата болеше – не го остави в ръцете на звяра. Отново я
докопа, откъм гърба й. Като с обръч я обхвана с ръцете си – през
нейните. Не можеше да мръдне. Отново изгуби равновесие и
падна. Човекът падна отгоре й – затрупа я…

- Пусни ме… - тихо и ясно прошепна тя – Не става така…
Пусни ме… - дъхът й пресекваше от усилията да се
съпротивлява, но пак говореше, нали думите бяха нейното
оръжие – Пусни ме… Хората трябва да се познават, да
разговарят - Пусни ме. Не става така…

Ръцете му алчно ровеха под шлифера й, под тънката й
фланелена блузка и мачкаха гърдите й. Тя се извъртя, успя да
отлепи ръцете му от себе си. Не разбра как се случи – усети само
болката и чу шума от впити зъби…

Отново се изскубна. Знаеше, че е неприкосновена. Знаеше, че
докато не се изплаши има шанс да победи. Защото капсулата й



от чуждо времепространство я пазеше. И щеше да я пази, докато
не позволи на света край нея да счупи тънките й стени… Само
съзнанието й – ясно, спокойно и чисто – можеше да направи
това. Тя отново отблъсна лепкавите пипала на страха.

- Пусни ме!!! – гласът й ясно прокънтя в тишината на входа в
три часа след обяд…

Никой не я чу.
Нападателят отвърна с нечленоразделен звук… И борбата

започна отново. Гъвкава и подвижна като змия, тя отново се
изплъзна. За да я задържи, той впи пръсти във врата й. Въздухът
й спря.

 
 
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Това бе най-дългият миг в живота ми. Най-реалният миг. Мигът

между живота и смъртта? Не. Не това е важното. Аз знаех, че ще
оцелея. Но не знаех, че за да оцелея, съм способна на това… дори не
смея върху листа да го напиша, но е факт…

Въздухът ми свърши. Губех сили. Не знаех още колко дълго ще
издържа…

Човекът я бе затиснал с цялата енергия на по-голямата си
маса. Стискаше с две ръце врата й и чакаше да изгуби съзнание.
Възбудата от борбата пулсираше по всичките му кръвоносни
съдове.

Не бе очаквал такава жертва. По всичко личеше, че ще е лесна.
Отнесен поглед, посивяло лице, сгърбена фигура,
неравномерна походка… Такива сами лягаха в прахта и им бе
все едно, че са жертви… И после мълчаха – хубав шлифер,
кожена чанта… твърде лъскава, твърде почтена – за да сподели с
властта или с приятелите си какво я е сполетяло… Ще се изкъпе,
ще се изчисти – и край… Пръстите му потъваха все по-навътре
във врата й. Облиза се и пое дъх, готов да я пусне и да се заеме с
основното. Отметна глава назад и найлона падна. Тогава се
случи съвсем неочакваното.



Жертвата протегна мъртвите си ръце и го хвана за шията.
Тънките й пръсти, толкова крехки на пръв поглед, се оказаха
жилави. Той отново затегна хватката си. Нейната беше по-
силна…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Тогава разбрах, че мога да убия. Тогава, когато вече нямах въздух в
дробовете си, но още имах кислород в клетките си. И съзнанието ми
бе ясно. Знаех, че дишам седем пъти по-бавно от всеки
средностатистически убиец и ако протегна ръцете си дори сега,
когато отдавна вече въздух нямах, пак ще имам шанс да победя.

Победих. Той омекна в пръстите ми и го пуснах.
Отиде си. Отидох си.
Останах неприкосновена – защото бях.

 
Дъждът ръмеше укротен. Измиваше земята и попиваше – в

пръстта и в каналите. Ели гледаше през очите си - като през
амбразури, в прозореца, който пак я отделяше от света. В
съседната стая телевизорът гъгнеше – както всяка вечер. В
кухнята тракаха чинии – Люба миеше след вечерята.
Часовникът цъкаше и бавно местеше стрелките си – към
времето, когато в този ден всяка седмица гостуваше на Мина, за
да гледат филми от “Десета муза”. Ели се държеше за
бележника си – точно като удавник за сламка. Подъл страх
пълзеше отвред и изяждаше душата й. Усещаше, че не може да
стане, да излезе навън и пак по същото стълбище да слезе един
етаж по-долу и да бъде щастлива в света на старата си
приятелка и на киното. По-лесно беше да пише. И да си
спомня…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Седя, мисля, пиша. Литература. Не се промених. Измих случката
от себе си. Изпрах я – от дрехите си. Действителността се свлече в
канала…



После пихме с Люба кафе. Говорихме… разказах й всичко… или
почти… Денят продължи… Отидох на френски, после с чичо Пешо
отидохме до милицията. И на тях им разказах всичко, описах го на
голям бял лист… Дори нарисувах портрета му…

Литература – моята дарба, проклятие, собственост. Ако ме
бесят, ще съжалявам само за това, че няма да съм жива след
обесването – за да го опиша…

Предложиха да ми дадат извинителна бележка за три дни – да не
ходя на училище, за да се възстановя от травмите… Нямам нужда
от бележка, а от правосъдие… ако такова нещо съществува… И от
защита – не за мен; за другите… Защото аз съм вън от света. И
оцелях… Но оцелях, защото съм “вън”… Литература… Истината е,
че имах късмет с противник; ако бяха двама нямаше да се спася…
Или кой знае? Къде ли е второто дъно на скритите резерви на
тялото и духа…

Литература и страх. Отидох на урок, защото бях в стрес. Сега ме
е страх да изляза и да сляза при Мина… Не искам да мисля за Утре,
когато по тъмно ще започне денят ми…

 
Ели затвори очи и си представи как плува право срещу

летяща към нея моторница. Стана от мекия фотьойл, обу
другите си джинси и нова ватирана фланелка, пожела лека нощ
на Люба и слезе при Мина.

Животът продължи – безпроменен.
…
Денят започна – както всеки друг ден.
Със звънеца в шест.
С банята, измиваща съня, вдървеността, страха; измиваща

нежеланието за ден, за труд, за умора. Вливаща топлина в
тялото. Топлина за ден, за труд, за умора.

С азаните. Вкарващи кръвта в главата. Огъвкавяващи кривия
гръбначен стълб. Разтягащи схванатите сухожилия.
Уравновесяващи неравномерната мускулатура. Превръщащи
тялото в изящна скулптура… Борба със себе си. Борба за воля; за
победа… За победа над себе си. За победа за себе си…



С пранаяма. Да поемат дробовете кислород. Да изгори
мътилката, останала в клетките. За да няма умора… Да няма
студ… Да няма страх от Утре; от Вчера; от тъмното; от чуждо
присъствие зад гърба…

С облеклото. Да се съчетаят цветовете; да се съчетаят
материите; да се съчетае студът… Да се съчетят страхът;
лабораторията; синьото небе; вчерашният ден… Хармония…

С тълпата на спирката. С цъкащите минути. С отчаянието. С
примирението. С протеста. С проклятието.

С тълпата в автобуса. С бягащите минути – бягащи от
спирката до залата за лекции.

Със залата за лекции – препълнена от хора и празна от душа.
С кафенето след часа… Утринна празнота. Касета с

италиански песни, хитове отпреди пет години… Кафе, сок,
чай… Думи, кънтящи от празнота в празнотата.

С лабораторията; с лекарствата и с багрилата…
И пак със студ…
Обратно – към дома.
И пак обратно – към залата за тренировки.
И пак обратно – към съня… До следващия ден… Когато пак

обратно ще започне всичко…
Животът течеше – безпроменен.
…
Влакът я отнасяше – далеч, далеч. Колелата му тракаха

приспивна песен. Затворила очи на най-горното легло, тя си
представяше, че е на борда на презокеански параход при силно
вълнение.

Отиваше си у дома, но не това бе важното. Отиваше в
командировка. В жълтия й сак, добре стрито и скрито в стъклен
буркан спеше зеленото багрило, в достатъчно количество за
полупромишлена проба. Трябваше да го занесе в
експерименталната база на завода. Трябваше да присъства на
изпитанията… Трябваше - да си иде у дома… така й каза доц.
Неделчева, когато научи какъв бе произхода на равномерно
разположените, засъхнали вече корички от рани по дланите й…



Ухапване от човек – зловещо звучеше, макар да не бе искала
така да звучи…

Ритмичният сблъсък на колелата с релсите започна да
прилича на рев на море… Объркана, Ели се взираше в мрака,
без да знае къде е.

Звездни експлозии горяха зад мръсните пердета на купето.
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Започвам новия си дневник днес, защото днес е и начало и край и

нищо.
Днес е последният ден на последния семестър в моето

задължително следване.
Днес се затвори един цикъл – без да осъзная. Затвори се така, както

преди малко повече от четири години започна този цикъл-следване –
ежедневно, уплашено, забързано… С много тъга и болка по изгубеното
общуване с близките и с една отчаяна упоритост – да прегазя
времето и да изляза “отвъд”.

Но къде?!
За да устоя на умората, тъгата, самотата, обезличаването и

страха, аз благодаря на изписаните си бележници, в които
приютявах идеите си за написани и недописани романи, разкази,
есета; в които прибирах мислите си и оценките си за четени книги и
гледани филми... Благодаря и на дневниците си, в които изливах
утайката и криех звездните мигове на ежедневния си живот… И
оцелявах…

… Пишех, за да мисля, защото само облечената в слово мисъл
оживява…

Обикновено хората говорят. Добре или зле, те превръщат мислите
си в съждения, в изречения… В думи.

Отдавна се научих да не разговарям – започнах да пиша, за да не
умра.

Пишех… Дневник на самотата; Дневник за себе си; Дневник за
другите; Дневник на лудостта… И Дневник на освобождението…



Свободна съм. Днес. Последният ден на последния семестър.
Щастлива бях – днес… Усмивката ми грее и лицето ми излъчва
топлина…

… Когато тази вечер се връщах от тренировка с последния за деня
автобус, срещнах бившия си преподавател по физика. Усмихна ми се ,
поздрави ме, разговаряхме. Не бях допускала, че може да ме помни –
една от стотиците студенти, които всяка година минават пред
очите му… Някога, удивен и очарован от писмената ми защита на
протоколите, бе казал, че имам нестандартна мисъл… Това не му
попречи да ми постави “добър”, защото от дванайсетте протокола,
които трябваше да имаме, аз имах единайсет. Странно – помнеше не
само мен, но и този разговор… Щастлива бях – в автобуса.

Щастлива съм и сега, макар тежестта в очите и болките в
ставите да ме смазват.

…
Отмина последният ден от последния семестър. Потъна във

въртопа на другите дни. И се сля с онова, което не бе Изпит.
Хиперизпитът… Движена от скрит дълбоко в разума й
механизъм, Ели съществуваше в коловоза на сесията без да се
обръща встрани. Следваше всекидневната си програма като
запълваше празнините на лекциите с четене на лекции за
Изпита. И пишеше – отново за оцеляване.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Вечер е. Утре съм на изпит. Мисля – не за изпита утре… Мисля за
всички изпити…

Мисля… Защо стана така, че учението се оказа най-важното нещо
в живота ми? Не “най-важното”; единственото…

Защо Училището се превърна в кошмар?
Контролни, класни, изпити…
Източници на страх.
Постепенно те се превърнаха в своеобразни центрове на времето

ми… В безвремието между тях животът се размива, остава без
очертания, без действие, без събития, без цел. В точките на
сгъстяване животът е страх… Страх и мечта за безвремие… По



този начин нищото се превръща в цел, а свръхвремето – в стремеж
към “изрязване”; към “несъществуване”; към нищо…

… Защо?!
…Защото времето не тече равномерно. То, както и

пространството, се сгъстява, изкривява и обръща около онези точки,
които за пространството се наричат “свръхмаса”, а за моето време
се наричат “изпит”… “хиперизпит”…

Ще ме погълне отново.
 
Дните – в безвремие и свръхконцентрирани бавно минаваха,

неотменни. И това, което отминаваше с тях си отиваше
неосъзнато, ежедневно, забързано. Затрупано…

…
Седнала кръстато на пода, опряла гръб в парното, Ели

прехвърляше механично от едната купчина върху другата
тетрадки, схеми, лекции, учебници и чужди записки. С
възпалени очи следеше въпросите от конспекта и с молив
отбелязваше тези, по които бе подготвена. Половината работа
бе свършила. И времето до изпита бе преполовено…

Затвори клепачи – стотици иглички ги прободоха. Пробиха
представата за лятото – прибой… ката сред бели гребени… и
плуване навътре сред буря и вълни към първоутробата на
всичко живо по Земята… Спокойно утро – пътуване към
съвършенството… Далеч бе лятото…

Отвори очи, захвърли конспекта, намести ребрата си между
ребрата на радиатора и започна да мисли за зимата – Нова
година… година без изпити… Стаж – три месеца свободен
труд… у дома… заедно със зеленото органично багрило… Сиви
утрини, покрити със сняг пешеходни алеи… басейн – един час
плуване на ден след редовната смяна… Против обезличаване –
тренировки по джудо… хубав спорт, удобен за близък бой в
лепкава тъмнина сред мазе… Изгони представата от себе си и
стана… Далеч бе зимата, заедно със свободата…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ



На изпит съм – не чувствам нищо. Предпоследният изпит на
моето следване.

Нека успея… Нека и този път победя… защото всеки изпит е
битка, макар да не знам вече с какво, срещу кого, защо… Когато
свърши ще си задам въпроса – способна ли съм на нормален живот, или
само на самота, учение и страх от нереалности…

…
Животът е безкраен – ще имам време да загърбя “Днес” и да тръгна

по пътя към съвършенството… (Май пак няма да имам време за
“нормален живот”… Но кой ли може да каже кое е нормалното…)

…
Довечера е Бъдни вечер.
Утре е Коледа.

Довечера е Страх.
Утре е Последният изпит.

… Не за това искам да пиша…
Нужно ми е да знам, че утре не е най-важният ден в живота

ми – последният изпит на последното следване.
Нужно ми е да знам, че утре не е Краят… а началото на

Безкрайното… безкрайно отлаганият път към себе си… защото –
Нужно ми е да знам, че съм независима от химията.
Нужно ми е да знам, че апогеят на живота ми няма да бъде

кариерата на инженер-химик…
Нужно ми е да знам, че животът ми не е свързан и с една

посредствена научна кариера… защото –
Не това съм аз…
… Каква съм – още не зная…
 
 



ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА

Като издялан от къс бял мрамор беше светът. Снегът блестеше
– чист и твърд като необработената гръд на камък. Хората
отваряха очите си, подпухнали от сън. Отваряха прозорците на
душните си стаи. Отваряха душите си, изпразнени – за
празник…

Защото бе празник. Природата не им отнемаше това, което
други им бяха отнели…

… Връщаше се. Вървеше с празна глава. Вървеше бързо, с
широка крачка. Стъпваше твърдо, уверено – без да се забавя и
без да избързва…

…  Връщаше се. Вървеше с празна душа. Движеше се през 
тълпата като сърф през морски вълни при силен вятър…

… Стъмни се удивително бързо – като в зимен следобед…
Снегът хвърляше последното си бяло сияние в очите й и тихо

посиняваше. Стъпките скърцаха, денят отминаваше…
Топлината на дома й и неговите обитатели я обгърна като

вълнен юрган. Сви се в гнездото си - като в капан.
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес бе последният изпит на задължителното следване. След него

бе мечтаното освобождение.
Днес отминава. Освобождението е далеч…
Излязох от банята в шест и двайсет, готова за битка. Последната

битка?! И започнах да пиша… Тогава осъзнах, че пиша с клишета –
“Даниела пред изпит”… а после – “Даниела след изпит”… някъде
между тях остават другите – “Даниела се готви за изпит”;
“Даниела е уморена от изпити”… “Даниела е мъртва от всичко”…
Омръзна ми. Хвърлих химикала, а после едва го намерих под бюрото
си – суеверна съм; все с един химикал пиша на всички изпити…

… Всичко свърши. Няма да пиша как – страх ме е, че не мога да
избягам от клишетата…



Разхождах се по белите улици… Ходих на френски… Прибрах се, с
Люба пихме кафе… Говорих по телефона с Елиза и с мама… После
Дейзи ми позвъня, за да ми каже “Честито!!!”…

Не се чувствам честита.
Гледам серийния филм – съчувствам на героинята… Обещавам си

никога да не заменя личната си свобода със съмнително щастие.
 
Угаснаха прозорците на съседната сграда. Уморена, нощта

заспиваше и приспиваше милионите си чада. Завиваше ги с
тъмнината си, тихо пееше в ушите им лъжи и ги мамеше към
бъдното щастие. Хората спяха дълбоко.

Угаснаха очите, които се взират в прозорците. Уморена,
мисълта заспиваше и приспиваше милионите глави, в които
витаеше. Завиваше ги с тъмното си невежество, тихо
тананикаше в ушите чуждите слова и измамена, тласкаше ги
напред, към измамното щастие. Хората спяха навред.

Лампата на Ели светеше. Хвърляше лъчите си в жълтия
вакуум край нея и подгонваше мислите й – напред, към онази
точка, от която тръгваха двете пътеки. Едната - към
спокойствието на настоящето, задръстило всички души,
затлачило всички мечти, удушило всичко, което не се вмества в
послушните рамки на властниците. И другата – нагоре. Ели
гледаше в светлия кръг на лампата и се опитваше да види
докъде стига пътят – „нагоре”.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Сама съм. Без радост. Мечтая да чета за древните цивилизации.
Дали отговорът за нашето развитие не е затрупан там? Арогантни,
безочливи и неграмотни, ние отричаме всичко, създадено преди нас. И
загърбваме човешката история; загърбваме опита на поколенията,
върху чиито кости стъпваме… Стъпкахме и себе си. И всичко, което
предстои…

Искам – радостта на познанието.
Искам – свободата на познанието…
… Отнета ни е – защото е свобода …



…
Задължителната част на живота ми приключи.
Мечтая – за свобода.
Навярно никога не ще я имам.
…
Нощ е. Рисувах. Бели преспи над шеметни висоти.
Какво ще бъде Утре?!
…
…Утре е. Искам да дойде утре…
…
Чета. Първият бележник, който написах тук, в София…
„Един предновогодишен следобед” – разказ-есе…
Може би е било днес, преди четири години…
Какво е знаела тогавашната Даниела за сегашната?А сегашната –

спомня ли си онази?
… Тогава беше началото. Сега е краят.
Тогава всичко започваше. Днес всичко свършва.
Не чувствам удовлетворение. Не чувствам нищо. А утре?
Какво остана в мен? Имаше ли нещо – в мен?
Нищо не спечелих. Много ли загубих?
Необходимо беше – да постигна необходимото.
Постигнах го – последният изпит е преодолян.
Ваканцията е пред мен. Почивка и ново начало.
…
Уморена съм до смърт – сега, когато всичко свърши. Не мога да ям,

не мога да спя. Не мога да пиша – ръцете ми изпускат химикала.
Болят ме всички стави и мисълта за всяка дейност ме отвращава.
Представата за път и празник сред близки стърже по нервите ми –
като метал по стъкло.

Аз съм дипломант.
Празнувахме.
Празникът свърши.
Утре е първият ден.

…
Затрупан под дълбоки преспи сняг, Градът спеше. Сънуваше 

своите сънища за пролет и чисти улици. Паразитите, които го 



населяваха, се събудиха – далеч преди Слънцето да пробуди 
Света. Раздразниха до болка нервните му възли, пускайки 
изведнъж всичките си електрически уреди – лампи нощни и 
висящи под тавана; кафеварки кубински и родни; кафемелачки 
самостоятелни и вързани към миксери; фурни, котлони и 
парти-грилове; електрически самобръсначки и даже бойлери. 
Раздрусан от шока, Градът се събуди в стрес. И за да си отмъсти, 
наказа проклетите твари, които плъпнаха по плътта му и 
хукнаха, кой знае защо от единия му край към другия с безумно 
настървение.  Той, обаче, го спря. Настана поредната криза в 
транспорта. Автобусите безследно изчезнаха, тролейбусите, 
вързани за вързанките си, се движеха в пакети по четири 
(колкото за белотно каре). Спирките се превърнаха в средища 
на импровизирани митинги – да не повярваш, в мъглата и 
мрака се чуваха реплики дори против градската управа. Когато 
народът разбра, че за пореден път управниците на града са 
били изненадани от снега, неочаквано млъкна. Тихо се 
разпръсна и пое пътя – всеки към своята голгота, към която 
пътуваше всеки ден, нарамил кръста си във вид на празна 
пазарска чанта, която до вечерта трябваше да напълни.

И животът на паразитите продължи – напук на спящия под
дебели преспи Град.

Ели не се смути от тълпите, които крачеха край нея по
улиците – не помнеше, че тук не всеки ден е така.

Вървеше щастлива по новата си пътека и беше доволна, че
може да стига пеша почти навсякъде, където пожелае. (Разбира
се, не и до новата площадка на завода, но до експерименталната
база, където отиваше – да.) Мостът се виеше – надолу, надолу.
Децата вече бяха превърнали сърцевината му в пързалка.
Захвърлила за миг представата за себе си като за дипломант
Даниела Димитрова, Ели се плъзна по леда. Изпревари хората,
които крачеха край нея, но когато отвори вратата на
лабораторията разбра, че е закъсняла. Двете лаборантки я
посрещнаха подозрително и заявиха, че шефът е на оперативка.
Ели се смути и тъй като не знаеше какво да прави, ги помоли да
й намерят някаква работа. Бе ред на лаборантките да се смутят.



- Работа ли?! – хлъцна дребничката чернушка – Каква работа?
Дипломантите при нас само четат, досаждат на шефа, ядат и
висят в кафенето…

Стройната белушка оправи без нужда русия си перчем и
обикаляйки край Ели зацъка…

- Брей, такова момиче като теб да се пъхне в такъв завод до
края на младостта си, язък… С фигура като твоята трябва да
станеш манекен… като мен…Само да започна да печеля повече
пари оттам и изчезвам…Поне да знам защо живея… - тъжно
завърши тя поучителното си слово.

- Не я слушай! Никога няма да си тръгне оттук… Нищо че
дават малко, затова пък е всеки месец… Хайде, момичета –
бодро завърши чернушката – да слагаме на шефа кафето…

После, изведнъж сетила се за нещо, тя се извърна към Ели и я
изгледа от глава до пети с блестящи преценяващи очи.

- Аз съм Белла – каза тя с най-чаровна усмивка и строго
довърши – и не смей да ме занасяш заради името ми! А ти как се
казваш?

- Аз съм Ели. Името ти е хубаво. И ти си хубава. Какво от това,
че не си отивате?- каза тя съвсем сериозно.

Белла театрално я подгони.
- И аз съм Елена. – подаде ръка манекенката – Казват ми Ели,

но само най-близките. За другите съм Ленчето; ненавиждам го
това име.

В това време вратата се отвори и виелицата влезе вътре, заедно
с шефа. Когато отърси снега от себе си се оказа, че е висок,
черноок, млад и хубав.

- Здравейте, хубавици! Защо в лабораторията мирише на
лаборатория, а не на кафе? – запита той престорено строго – Не
знаете ли, че шефът ви ще се завърне всеки момент от
централната сграда във вид на снежен човек? Добро утро,
Даниела, това не се отнася до Вас… Радвам се, че ще стажувате
тук… Как са професор Иванов и доцент Неделчева? Знаете ли,
че и аз бях техен дипломант?

- Да, разбира се. Много са ми говорили за Вас; само с най-
добри чувства… Изпращат Ви сърдечни поздрави и пожелания



за много успехи…
- Успехите, надявам се да дойдат от съвместната ни работа…
Белла свари кафето – умееше да го прави ароматно, силно и

вкусно. Разсипа го в хубави чаши, не такива, каквито
обикновено се търкалят из лабораториите. Изглежда, тук
пиенето на кафе бе нещо важно.

Половин час по-късно, в кабинета на шефа, т.е. – в онова
ъгълче в дъното на лабораторията, което бе преградено с
парапет и бе затрупано с химическа литература, Ели и Антон
вече си говореха на „ти” и обсъждаха производството на
зеленото багрило – проблем, от който тя нямаше никаква
представа. Със синтеза в колба всичко бе ясно; дори със синтеза
във варел. Но технологията на производството бе нещо
безкрайно далечно.

Час по-късно бе вече време за обяд. Облякоха тежките си
зимни дрехи, увиха главите си с шалове и кърпи, нахлупиха им
шапки и качулки и тръгнаха към стола на съседната фабрика.
След сто метра война с вятъра се превърнаха в ледени висулки.
Поеха си дъх, едва когато влязоха във фоайето на сградата.
Огромно и пусто, след снежния ад вън, то приличаше на
преддверие към рая. Ленчето и Белла сръчно започнаха да се
разопаковат. Ели почти се обеси с шала си, преди Антон да се
сети да я отвърже. Всички много се смяха. Точно в този момент
Никола излезе от столовата.

Замръзна. Дори не дишаше. Дори не можа да пристъпи. Тя
беше. Или халюцинираше?! Толкова пъти я бе виждал в съня си.
Толкова пъти я бе гонил от страниците на книгите, които
четеше; от бланките с технологичните параметри, които
попълваше всяка сутрин; от белите стени на стаята си, когато
заспиваше… или от чинията, в която ядеше… Но сега май беше
съвсем истинска. Някой я прегръщаше, а тя се смееше…

- Ели… - гласът му не успя да излезе от гърлото…
Точно в този момент Ели извърна глава и го видя. Замръзна.

Дори не дишаше. Дори не можа да пристъпи. Толкова пъти през
живота си бе предусещала бъдещето, че сега почти изпищя.
Гласът й не успя да излезе от гърлото. За втори път представата,



че нещо неминуемо ще се случи; нещо, което е свързано с този
миг и с този човек я връхлетя. И отлетя – след като нанесе удара
си.

Не разбра как бе стигнала до него.
- Здравей – с усмивка каза тя. – Какво правиш тук?
Подаде му ръка. Той я задържа.
- Тук работя. А той? – въпросът му приседна като дюля в

гърло.
Ели не чу, или не разбра… Или се направи, че не чува и не

разбира.
- Аз съм на стаж в съседната сграда. Хранят се тук…
- А той? – повтори Никола.
- Той?! – вдигна вежди Ели – Кой той?! А-а-а, шефът на базата?

Той е колега.
Никола се оживи.
- Искаш ли да те разведа из завода? Да ти покажа къде работя?
Ели не се смути. Махна с ръка на новите си колеги и извика :
- По време на обяда ще стажувам при него. Колеги сме от

Института…
Бяха колеги – един семестър, докато той изравняваше

програмата, по която бе учил в друг Институт с програмата в
техния, стремейки се да не изгуби годината… Бяха приятели –
един семестър, докато изслушаха всички концерти в зала
„България”… После се изгубиха. Той се дипломира и се завърна
в родния град, за да стане специалист по специалността, която
обичаше. Тя продължи да учи, за да се дипломира на
следващата година… и се губеше всеки път, когато се опитваше
да си представи какво ще прави тогава, когато задължителното
свърши…

…Вървяха по мрачни мокри коридори. Влязоха в огромно
хале с огромни въртящи се барабани. По-нататък сушилни
машини пъхтяха, издишвайки пара… След това идваше сухата
обработка – излъскване, скрояване, „напудряне”… изобщо –
„финиш”… На Ели отново й се струваше, че пак не е попаднала
където трябва. А Никола говореше, говореше, говореше – без да
забелязва мръсотията около себе си, нито водата, в която газеше,



нито смрадта, която дишаше. Говореше, говореше, говореше –
вдъхновено – като за поезия… И й обясняваше процесите и
апаратите, в които те протичат… Тя го слушаше прехласната –
да не повярва човек, че това е същото момче, което светкаше с
фенерчето си SOS  в час по „Процеси и апарати”…

Обедната почивка свърши. Тя му благодари и отново започна
да се беси с шала си. Той не посмя да й помогне – струваше му
се, че би умрял, ако тя му каже да махне ръката си. Тръгна си.
Тичаше като… като… русалка по вълни – по мозаечното
стълбище. Когато вече бе много далеч, успя да преглътне и да
извика :

- Може ли да ти се обадя довечера?
Тя спря – все едно, че видя пред себе си цунами.
- По-добре утре! – извика през всичките парапети между тях –

Тогава ще ти дам телефонния си номер…
…
Най-после изтупа снега от себе си – както куче изтупва

козината си – от главата към опашката, т.е. към ботушите.
Когато и последната снежинка падна от тъпите им носове, Ели
отвори входната врата и влезе в антрето. Остави студа зад себе
си. Тръгна към хола, по-точно към акумулиращата печка, но
Ана препречи пътя й с хитра усмивчица.

- Едно момче те търси по телефона вече два пъти… Вторият
път каза, че бил купил билети за концерт… щял да те вземе с
колата си…

- Глупости. Коли не пътуват навън…
- Е, не знам. Така каза…
Ели усети, че Ана иска да й задава много въпроси и побърза

да смени темата.
- Знаеш ли? Новите ми колеги са страхотни. Всички са млади,

мили и … добри…
- За тях ще ми разказваш после. Сега да помислим какво ще

облечеш за концерта… - Ана млъкна за момент, обмисляйки
стратегията си и продължи, избрала фронталната атака – Хъм…
не си каза името, но по гласа ми се стори, че е Никола…

Ели настръхна.



- Значи, не си сигурна?
Като не знаеше каква ще е следващата реплика на дъщеря й,

Ана си призна.
- Е, не съм съвсем сигурна… Не съм го виждала това хлапе от

прогимназията…
Ели пропусна край себе си новата информация и следвайки

логиката на своята част от диалога продължи :
- Значи, не знаеш с кого ме пращаш на среща, така ли?!
Ана разбра, че е попаднала в клопка в мига, в който чу

изщракването на капана зад себе си. Телефонът иззвъня и я
спаси. Ели грабна слушалката и зачурулика. Посивялото й от
студа лице започна да възвръща цвета си, накрая дори порозовя.
Като гледаше тази метаморфоза, Ана съвсем забрави клопката, в
която сама бе скочила. Вече нищо нямаше значение, освен
животът, който разцъфтяваше върху бузите на детето й.

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Отдавна не съм оставала сама със себе си. И се изгубих.
Изгубих се в бързия ритъм на моето ежедневие. Седмиците

започват и свършват като миг – три минаха вече. Дните се
сливат… Съботите и неделите не могат да попият умората на
делниците.

Съботите и неделите – само те ми принадлежат. Всъщност не.
Само неделите, защото и съботите са заети – с уроци по английски.
Не. Понеделниците, защото и неделите не ми принадлежат… И
понеделниците не ми принадлежат…

Вторник, сряда, четвъртък… Умората се напластява като болка -
физическа, която би трябвало да измие интелектуалната, но измива
интелекта.

Вторник, сряда и четвъртък… Аз не съм човек, а биологичен
механизъм – с добре смазани стави и с еластични мускули.
Трансформатор на енергия, който превръща умората в сила.
Перпетуум-мобиле… Но за сметка на личността ми.



Вторник, сряда и четвъртък – тренирам усилено, с бяс… Искам да
съм сигурна, че ако се наложи… когато се наложи… силата ще бъде в
мен… ще се отдели от върховете на пръстите ми и…

После идват петъците… най-хубавите дни… Най-после тръгнах и
на уроци по рисуване… Мислех си, че петъците ми принадлежат…
Днес разбирам, че принадлежат на миналото ми…

… Може би носех в себе си потенциалът на художник… Може би…
Но вече тази енергия се е трансформирала в друга. Кога и как – не
разбрах. Но факт е – повече се интересувам от формулата на зеления
цвят – от редуването на двойните и единичните връзки в
молекулата му; от движението на електроните по тях и от
магията, която пречупва светлината; която поглъща вълните с
определена честота и изплюва останалите… Интересуват ме
силите, с които багрилото се залепва за листа, а не техниката на
рисуването… Дори технологията на синтеза на багрилото ми е по-
близка от технологията на приготвяне на платното…

… Мъртъв е художникът в мен… Картините, които виждам в ума
си, мога да нарисувам по-добре с думи, отколкото с багри…

И това е най-важното. Цветовете са живи. Онези, които се
виждат без очи…

Но и петъците не са мои. Импулсът, заключен в тях не ми
принадлежи.

… И този цикъл се затвори. Без да остави следи…
Утре е първата ми тренировка по джудо.
…
Вървеше в синкавия мрак по пустите улици. Небето се

оглеждаше в снега. Ели се ослушваше – кой върви зад гърба й.
Глутница улични кучета… Тромава котка, паднала от
контейнер за смет… Ято прилепи (или кукумявки?!)… стар
пияница, закъснял след вечерния час пубертет…

Стигна в подножието на залата… Старата зала, в която някога
бе тренирала фехтовка, а от месец тренираше карате… Спря
пред тъмния вход – зееше като отворен гроб… Течението довя
спарена смрад… Ели затвори очи. Видя как плува право срещу
летяща към нея моторница и прекрачи прага. Страхът впи
пръсти в гърлото й. Започна да се изкачва по стълбището…



Горе, на площадката, я посрещна светлина и момичешки кикот.
Джудистките обличаха екипите си и се пръскаха с вода. Бяха
деца. Едри, набити и силни деца. Не бе очаквала това. Смути се
– от възрастта им. За първи път усети тежестта на годините. Тя
бе на 22, а те – между 12 и 16… Поздрави ги с усмивка. Облече
кимоното си и влезе в залата с тях. Строи се последна, макар да
бе по-висока от всички с цяла глава. Тинейджърките се сбутаха
помежду си.

- Хей, я вижте новата…
Ели поиска да се разтвори във въздуха от срам…
- В кое училище учиш?
- Май не си от спортното… - засмя се в лицето й една

луничава хлапачка и важно добави – освен ако не си от
малките… Тук аз съм старшата – заяви тя и се изпъчи, тъй като
това не личеше от ръста й. – Догодина съм абитуриентка…

Ели се отпусна на татами-то с омекнали колене и с олекнала
душа. Миг по-късно тренировката започна. Тя скочи като
пружина.

Треньорката внимателно я наблюдаваше. Още в началото й 
показа как се пада и я остави да пада в единия ъгъл на залата. 
Новото момиче падаше и ставаше – като пружина. Неуморно, 
упорито, без почивка. Към средата на тренировката й показа 
първия ключ и начина, по който се освобождава. Момичето 
започна да го прилага – неуморно и упорито, сякаш не 
чувстваше болка. В края на тренировката й позволи да участва в 
рандори-то. Момичетата се нахвърлиха върху новото като 
зверчета и поискаха да го смажат. Не успяха. Момичето - високо, 
стройно, крехко и гъвкаво (всъщност, крехко бе само на вид, а в 
действителност -  жилаво) изпълзя невредимо изпод телата на 
останалите и седна в средата на залата върху петите си, 
съзерцавайки нещо далечно.

Когато си тръгваха, треньорката я задържа.
- Даниела, ако останете в отбора до края на учебната година

ще Ви направя състезателка… Ако останете година, можете да
станете шампион. У Вас има нещо неукротимо…

Ели тихо прошепна



- Благодаря…
И си тръгна в синия мрак, зад всеки ъгъл на който дебнеха

скрити чудовища. Но всички бяха с лицето на онзи, когото не
откриха…

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес беше първата ми тренировка по джудо.
Дори ако напиша “Беше чудесна” би било твърде, твърде слабо

казано. Това, което видях днес се доближава най-много до представите
ми за “идеалната тренировка”…

Дали това не е началото на пътя към “големия спорт”?
Странно е да пиша за начало на спортна кариера сега, когато съм на

22 години.
Нелепо е, бих казала, точно аз да го пиша… Аз, която по различни,

все уважителни причини, бях освобождавана от часовете по
физическо възпитание в продължение на седем дълги години – в
началния курс и в прогимназията, а в гимназията едва успявах да
покривам двойките си по всички дисциплини с шестиците по
художествена и спортна гимнастика…

Но все едно - миналото е минало… Аз пиша за бъдещето.
Възможно ли е това, което се случи днес да бъде начало на една

невероятна метаморфоза?
Възможно ли е това, което се случи днес да се окаже

доказателството на тезата ми за неизчерпаемите резерви на
човешкия организъм – разбиран като физика и дух…

Възможно ли е – наистина – в един живот да изживея няколко?
Кой знае?!
Може би днес се затваря един цикъл и се отваря следващия…
 

 

ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА



Вълните се разбиваха – кристални сенки в мрак. Дори вятърът
виеше и се провираше между тях.

Разбиваха се вълните – в подножието на белия пластмасов
плажен стол, сложен с средата на стаята. Ели усещаше хладните
им пръсти и полъха от движението на въздушни маси. Всичко
бе в главата й – профучаваше през мозъка й – от единия му край
до другия - по правата линия между двете уши. Слушалките
леко притискаха кожата край слепоочията и я овлажняваха –
усещане като от плувна шапка. Илюзията бе пълна. Тя слушаше
музика слепила клепачи и бленуваше за вятър и вълни. Отново
усети полъх от движение на въздушни маси – този път не в
лицето, а зад гърба си и широко отвори очи. Сблъска погледа си
в две други очи – синьозелени, те надничаха в нейните, като
откъснати от морето сълзи… Рязко се изправи и отнесе с главата
си слушалките. Върза се със спираловидната им жица и увисна –
като на бесило – в средата на стаята… Никола, смутен от
бъркотията край себе си, несръчно я отвърза.

- Съжалявам, че те стреснах… Беше толкова… толкова
красива, спокойна и гладка, че поисках да те видя отблизо… -
гласът му едва излизаше от свитото му гърло.

Ели подозрително се вгледа в очите му, търсейки онези
малки-дребни пламъчета-дяволчета, които винаги се мяркаха в
дъното им, подготвяйки някаква нова шега. Но сега нищо
подобно не намери. Не можеше да се отърве от усещането, че
очите му приличат на море, което плаче… За да прогони
сълзите, които, кой знае защо започваха да давят и нея, тя ведро
запита :

- Страхотни слушалки имаш, от коя аптека ги купи?
Той я гледаше без да промълви.
- Ник? Тук съм… Ще ми кажеш ли? Наистина са страхотни,

както и цялата ти уредба… Дори не съм сънувала, че вкъщи
музиката може да звучи така… Сериозно питам, бих искала и аз
да си купя…

Като че ли го удари с цялата сила на каратистките си удари.
Болката, избухнала в гърдите, плисна по цялото тяло и го
изтръгна от съзерцанието му.



- Купих ги от корекома на моряците… - глухо каза той –
Мислех си, че може би няма да ти трябва друга уредба…

Ели пропусна думите му покрай себе си и закачливо
продължи :

- Да не би аптеката да се е преместила в корекома на
моряците?

- Аптеката ли? Каква аптека? – Никола я гледаше с празни
очи.

- Ами, онази, от която ми каза, че си купил шарения си
пуловер, онзи, на геометричните фигури… Нали така ми
отговори, когато те попитах… - леко несигурно продължи тя и
за да си отмъсти за неудобството, което я бе накарал да изпита
преди година, продължи – Реших, че всичко пазаруваш от
аптеките… а сега, може би…

- Било е миналата година… - мрачно я прекъсна той. – Хайде
да отидем в другата стая… Майка е направила торта и крем…
Мисля, че и кафе е оставила… казах й, че обичаш…

Когато влязоха в другата стая, Ели се стъписа – никога не бе
виждала по-красиво подредена маса. Първата хапка почти
заседна в гърлото й – толкова бе вкусна… Колкото, колкото…
сладкишите на баба й… Чашките, в които Никола наля кафето
бяха… Бяха с рисунки от прозрачен порцелан, вграден в
другия… точно такива, каквито някога бе счупила, когато,
вървейки права под масите, сервираше кафе пред гостенките на
баба си…

- Прекрасни са…- прошепна тя и не можа да продължи,
защото сълзи заляха гласа й.

- Ами-и-и само две са. – каза Никола и поясни – другите ги
счупих, когато бях малък…

Кой знае защо, и двамата се разсмяха. И заговориха за какво
ли не – както когато ходеха по изложби и концерти, запълвайки
самотните вечери в София. Вратата леко се открехна и в стаята
влезе котката. Беше пухкава, рижа и пъргава – с един скок легна
на дивана и се сви в ъгъла. Ели веднага я улови и зарови пръсти
в пуха й. Тя започна да мърка, притворила зелени очи…



- Разкошна е… - каза Ели замечтано и продължи да я мачка –
Не си ми казвал, че имаш котка…

- Не е котка, а е котарак… – с едва прикрита завист в гласа
поясни Никола и добави – И не е мой, а на съседката…

Усетила, че нещо не е наред, но не разбрала точно какво, Ели
реши, че е неин ред да бъде заядлива.

- А аз си помислих, че е част от мебелировката; че по цвета на
козината й си избрал цвета на холната гарнитура…

Никола преглътна внезапно обзелото го желание да бъде на
мястото на котарака и отвърна в нейния стил.

- По-скоро е обратното. Съседката толкова много хареса цвета
на холната ни гарнитура, че си избра котарак със същата
козина…

Пак се разсмяха. И пак заговориха. За какви ли не неща. И на
Ели й се стори, че най-после е намерила човек, извън кръга на
своето семейство, на когото може да разкаже всичко за омразата
си към тяхната половина от света…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Току-що се върнах от поредната тренировка по джудо. Измих

мръсотията от залата, полепнала върху мен. Топлият душ отново
ме върна – към мен. Топъл вятър шуми в косата ми – татко се грижи
за мен…

… Никакъв нов цикъл в живота ми не се отваря. Не мога да се
откажа от себе си. Не мога да стана шампион…

Не сили; нито упоритост; нито талант ми липсват. Имам ги.
Не годините на тялото тежат – ставите и мускулите ми са като

на дете… Годините са в главата ми и тежат… Не моите 22, а
всички онези, до които съм се докосвала в мислите си…

Твърде много е онова, от което не мога да се лиша… от което не
искам да се лиша…

… Няма нов цикъл…
Невъзможен е.
…



А може би нов цикъл има, но не там, където го търся.
Новото се прокрадва в живота ми незабелязано. По-скоро –

непознавано и непознато.
Новото, което ми отнема неделите и понеделниците…
Новото, което приех с досада – още едно задължение в края на този

задължителен период. Още едно забавление… Няколко часа, хвърлени в
миналото. Няколко часа, от които е изцедена цялата материално-
нематериална полза – познанието… Да… започвам да възприемам
джаза – с ума, със слуха и с фантазията си…

Няколко часа, в които красотата е край мен – неосезаемо незрима,
излизаща от всеки кът, от всеки ъгъл на дома, сред който съм…

Няколко часа, през които всичко в мен почива – освободено…
Няколко часа, посрещани с яд и изпращани с болка и съжаление…
…
Спокойствие, мое светло спокойствие… Кой те наруши? Кой

хвърли камък в огледалната ти повърхност… Кой ме буди, моя
заспала съвест? Кой ти позволи да ме съдиш?

…
Концертната зала бавно се пълнеше с хора. Ученици и

граждани… Не, само с граждани. Учениците оставаха във
фоайето…

Хората влизаха през стъкления портал, отръскваха снега от
себе си, тъпчеха влагата върху мраморния под. Трупаха се пред
гардеробите, шумяха, бърбореха, здрависваха се с познати,
които виждаха от концерт на концерт. По-точно бе да се каже от
фестивал на фестивал; от година на година…

Тази вечер бе една от тези, през които жените се чувстват
дами, мъжете се чувстват важни и празник витае във въздуха.
Щеше да свири чуждестранен оркестър, дирижиран от известен
диригент; в програмата бяха включени популярни
произведения от велики композитори… Тълпата празнично
шумеше в очакване на началото.

Подплатили с телата си стените на фоайето и коридорите, 
учениците чакаха  началото на концерта, когато щяха да бъдат 
освободени от задължението да запълват с телата си залата, ако 



се окаже, че е празна по време на фестивала. С други думи – 
организацията беше желязна. 

Държейки ръката на Никола, за да не се изгуби в 
множеството, Ели плуваше сред човешката маса, изгубила 
своята. Когато се сблъска случайно в стената от изнурени детски 
лица, тя за миг спря, защото й се стори, че се намери. Там, до 
колоната, далеч от Другите, които само чакаха звънеца и 
позволението на дежурния учител, за да си тръгнат щастливи от 
най-досадното задължение в годината, стоеше високо чернокосо 
момиче със сивкава като околния камък глава. В очите му 
светеше толкова болка и  желание за музика, че Ели, опарена, 
поиска да му даде билета си… 

Никола я дръпна и продължиха да се провират сред
Другите…

Влязоха в залата. Беше претъпкана. Оркестрантите
настройваха инструментите си, слушателите спореха за
дублирани места. Миришеше на спарен въздух и скъпи
парфюми. Коприните и бижутата по повърхността на жените
съперничеха на лъскавината по повърхността на полилеите.
Точно в средата на реда в средата на залата бяха техните места.
Бавно тръгнаха към тях, препъвайки се в множество крака. Ели
се почувства раздърпана и мръсна от допира с толкова много
тела. Най после се добраха до целта на тази вечер. Празните
кресла зееха пред тях.

- Това е майка ми. – каза Никола и кимна – А това е Ели…
Говорил съм ти за нея…

Жената леко се изправи, подаде ръка и дискретно се усмихна.
Беше руса, блестящо елегантна и съвършено красива. Ели я
гледаше като зашеметена. Докато подаваше ръката си, през
главата й премина странна мисъл… постара се бързо да я
прогони и да прогони въпросите, които тази мисъл роди… защо
мисля за това… какво общо имам аз с него и тя с мен… Но мисълта
си стоеше в главата й… Щом има майка като нея, какво хубаво може
да намира в мен??? Ели седна на стола си, до Никола. Ръката му
докосваше нейната, небрежно захвърлена върху облегалката. До



другата му ръка седеше майка му. Странно – защо мисля все за
това… аз няма да бъда… едно цяло с тях… или може би ще бъда???

Гръмнаха ръкопляскания. Музиката разцъфна и отнесе
всички мисли някъде далеч. Само като цветен прашец пред
очите на Ели танцуваха прасковените бузи на майка му…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Снощи една ръка излезе от джоба си и се намести на рамото ми.

Едни пръсти търсеха ласка… Не, по-скоро – искаха да дадат…
Снощи прогоних тези пръсти от себе си. Не можах да понеса

докосването им до врата ми…
С усмивка на устни казах, че е смешно и се проврях под нея… Не

беше смешно…
Не беше, а как бих искала поне да беше смешно… Даниела с яка от

мъжка ръка край врата си… Страх ме е…
Затварям очи. Моторницата лети право към мен, но аз плувам…

Колко още ще плувам така?
… Здрачава се. Губя редовете и мислите си. Връщам се към себе си...

И към едно изображение-спомен; изображение-представа на чуждо
присъствие, кръжащо край мен… Присъствие-докосване; присъствие-
дух – все едно, еднакво нереални…

Здрачава се… Изгубих мислите си. Не. Себе си.
…
Благословена самота - караща ни да виждаме света по-хубав.
Благословена самота – даваща на въображението силата на

реалността.
Благословена самота – оставяща ни да се търсим; да се намираме;

да се извайваме…
Самота-свобода…
Благословена свобода –караща ни да се чувстваме личности.
Благословена свобода – даваща на мисълта ни способността да

променя света.
Благословена свобода – очистваща наслоената задължителност,

примирение, отчаяние…



Самота-свобода – защо ли те нямаме?
…

Вълните се разбиваха – кристални сенки в мрак. Дори вятърът
виеше и се провираше между тях. Не. Вълните тичаха пред
вятъра. Вятърът ги гонеше, издул телата им като платна…

… Корабът ги режеше с носа си; укротяваше буйните им
гребени и ги превръщаше в бяла пътека, чертаеща пътя му…
Чайките отчаяно го следваха, крещяха след дирята му и търсеха
пролука сред тълпата от пътници – за да се приютят на
палубата му. Учениците се блъскаха по парапетите и очаровани
гледаха морето далеч долу, в краката си. Възбудени
коментираха новите си усещания; вглеждаха се в хоризонта –
далеч от брега. Далеч бяха – от всички брегове; за първи път в
живота си видяха истинско море.

Диляна и Ели стояха от двете страни на носа, който пореше
вятъра. Останали без лица, без мисли, без глави, те гледаха
сивия простор пред себе си и се чувстваха захвърлена в края на
света… където всъщност бяха…

- Ей, адаш, да си скивал Дилянчето? – едро русоляво момче се
бутна занесено в рамото на приятеля си и продължи да си
пробива път в тълпата от ученици… - Ч-ш-ш, мъжки, да знаеш
къде е Дилянчето? – продължи да се бута той и да разпитва…

Някой полуядосано-полунашега изкрещя, надвиквайки
вятъра…

- Там, на носа е, ама гледай да не паднеш, докато стигнеш до
нея…

- Голяма работа си, приятел, имаш една кока-кола от мен. –
каза русолявия и продължи да се бута в тълпата, вече
целенасочено, към носа.

Когато излезе на открито, извади един фотоапарат изпод
якето си и викна с цялата сила на дробовете си:

- Другарко Григорова-а-а-а!
Диляна се стресна и почти щеше да падне през борда, докато

се обръщаше по посока на гласа. Откакто се бяха качили на
кораба, изпитваше постоянен ужас, че някой от учениците й ще
се изгуби в морето. Кацнал на парапета, за да има по-добра



видимост, хлапакът размаха едната си ръка, за да привлече
погледа й накъдето трябва и щракна. Диляна, най-после
стъпила и на двете си тънки високи токчета изкрещя – по-тънко
и по-високо от тях.

- Иване! Слизай от там!!! Как не те е срам, голям мъж, детски
работи да правиш?! – гневна и уплашена, тя пое дъх и отново
викна – Бързо слизай оттам, да не те търсим в морето, че може и
да не те намерим…

Иван бавно се отдалечи от опасното място и победоносно
размаха фотоапарата над главата си.

- Снимах я! Страхотна е! Точно като скача от носа и вятъра
надува поличката й…

Изчервена до корена на косите си от срам и яд, на Диляна
много й се искаше да го подгони и да го напъха в “миша дупка”,
но се въздържа, защото знаеше, че подобно действие би било
несъвместимо с образа й на гимназиална учителка. Ели усети
настроението й и се опита да я разсее.

- Не им обръщай внимание, голяма работа, че са те снимали…
Какво толкова ще видят? Хубави крака… Да му мислят бабите…
- каза и весело се разсмя, когато си представи същата сценка, но
в ума й вместо Диляна, на парапета до нея бе възрастната й
колежка…

Все още изчервена, Диляна обърна лице по посока на вятъра и
промълви така, че гласа й почти се изгуби.

- Не е въпроса за едни крака… Лошото е, че се опитват да се
качат на главата ми. Годината вече ще свърши, а още не са
проумели, че те са учениците, а аз съм учителката… Аз им пиша
двойки, те ми пишат бележчици… - спря за миг словесните си
излияния, оправи разбърканите си коси и продължи – Да, ама
след два месеца са на матура и там не знам какво ще правят… -
тъжно завърши тя.

На това Ели не знаеше какво да отвърне. Все още учеше и се
чувстваше ученичка; не й се влизаше в кожата на учител и
никак не завиждаше на Диляна за новата й социална роля,
която явно, още не й бе по мярка…

…



 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Пътуваме вече цяла седмица по море. Спираме по пристанищата –
красиви Черноморски градове. Качват ни на лъскави автобуси и
лъскави екскурзоводки ни показват красиви картинки на курортите,
в които почиват “първите партийни и държавни ръководители” на
целия соц. лагер. В лагер сме и ние. Развеждат ни тук-там; разказват
ни това-онова… Дори някои места имат привкус на история. Мразя
я тази история, която промени света, но ни захвърли в лошата му
половина…

Вчера ходихме на делфинариум; онзи ден – на „маймунариум”…
Всички сме в „маймунариума”. Уплаших се, когато видях колко много
приличаме на маймуните… и колко грозни са те, подчинени на
първичните си желания – борба за ядене; борба за лидерство; борба за
женски; борба за пространство… С две думи – борба за власт…

А делфините са красиви – все още красиви – чеда на морето.
Интелигентни и волни… Всичко при тях е игра и любопитство…
Но колко лесно се поддават на дресиране, вследствие на
интелигентността си и на любопитството – жалко. Скоро няма да
бъдат свободни и те…

…
Днес бяхме на пазар. За първи път – почти сами. Но и пазарът е

част от програмата ни за развлечения. Местна атракция – шарено
кътче, запазило колорита на минали времена и източни нрави.
Пъстри сергии, върху които има какво ли не; свадливи продавачи и
пъргави джебчии… Но джебчиите не ни закачат – отдалеч ни личи,
че сме чужди, а значи – забранени… Чужди, и не чак толкова…

Ето как се сдобих с грузински чай за следващите десет годи-   ни…
Вървим с Диляна през тълпата – ръка за ръка, за да не се изгубим и

чувам някой да вика след мен.
- Хей, момиче, я спри да те видя! – спирам аз, като закована, а

жената продължава на своя си език – Много си хубава, да знаеш, само
за моя син… Висок, черноок, като тебе… - мълви жената, облечена в
пъстра туземна носия и се смее…



- Не съм за женене още, много съм малка – шегувам се аз, на своя си
език и се опитвам да отмина сергията й…

А гласът й ме застига през тълпата. Нейният глас, на нейния език:
- За хубава мома никога не е рано… Ела да ти дам дар, да ме

помниш…
Вървя си аз през тълпата, а Диляна ме дърпа назад. Спрях и се

върнах. Та така се сдобихме и двете с грузински чай - за следващите
десет години…

…
Последният ден на ваканцията се пробуди. Последният ден

на екскурзията. Сиви облаци надничаха през люка и се сливаха
със сивите вълни. Корабът се люшкаше сред тях като черупка и
плаваше към последното предвидено в програмата пристанище.
Сгушени в койките си, в двата ъгъла на тясната каюта, Диляна и
Ели събираха спомени и им се искаше да бяха видели повече.
Бели капки като бяла мъгла миеха външната стена на стъклата.
Двете се гледаха - като в бяла мъгла и в един миг решиха сега да
направят това, което десет дни ги бе изкушавало. Всяка бе
видяла отговора на щурия си въпрос в очите на другата.

В това време корабът акостира. Тълпата от пасажери-
екскурзианти се изля през улея на мостика. Настъпвайки
краката си, всички се бутаха един в друг.

- Другарко Григорова, няма ли най-после да ни запознаете с
приятелката си? – усмихнат до уши запита русолявият Иван, но
в това време Стоян го блъсна в гърба.

- Млъкни, бе, не разбра ли, че не са мацки за твоята уста?
Двамата почти паднаха на празното място, което бе останало в

тълпата след отминаването на Диляна и Ели.
Без да ги види някой, двете се отделиха от потока, който се

тъпчеше в поредния чифт лъскави автобуси…
Бавно потънаха в крайморските улички. Все по-дълбоко, все

по-навътре… Все по-далеч от лъскавите маршрути на
Черноморската перла и гордост на целия лагер… И уличките
ставаха все по-тесни, все по-криви, все по-смърдливи… Двете
вървяха – ръка за ръка. Не за да не се изгубят в тълпата, а за да
не паднат от изумление. Огради от картон се редуваха със



сгради от ламарина… Проскубани кокошки кудкудякаха върху
бунища, сред които се ровеха розови прасенца… Не бяха
прасенца, а голи деца… Продължиха… Ръка за ръка…
Разчитайки на кучешкото си чувство за ориентация се
разминаха с глутница подивели кучета… Продължиха… Все по-
навътре, все по-дълбоко… През счупени прозорци се виждаха
бордеи, в които липсваше покъщнина, но не липсваха хора…
Вървяха. Тук сламеният покрив беше паднал, там срутена беше
стената… По улиците течаха открити канали… С онова чувство,
което бе придобила преди половин година, Ели чу раздвижване
зад гърба си. Крадливи стъпки ги следяха… Първо един чифт,
после втори… После станаха много… Вървяха… Ръка за ръка.
Диляна нищо не чуваше; само гледаше и трескаво мислеше…

- Гледай! – прошепна трескаво накрая тя и спря – Не ти трябва
да си представяш какво ще бъде у нас след трийсет години…

- Трийсет ли?! – стресна се Ели – Защо?
- Ами-и-и – останала почти без глас от зловещото си

прозрение Диляна продължи – О 1917-та до 1947-ма са трийсет
години… Поправи ме, ако греша в сметките, или в условието…

Ели мълчеше. Всичко бе точно и ясно. От ъглите бавно
пълзяха крадливите стъпки. Усещаше ги с гърба си. Онова
сетиво, новото, я сърбеше от напрежение. И й крещеше да бяга.
Тя напрегна разума си – да ги прогони. Стъпките спряха. Тя се
съсредоточи в разговора.

- Няма грешка. Така е. Жалко… Красива страна… - тя
преглътна буцата в гърлото си и си пое нова душа…

- Ако искаш, мога да ти кажа и тук какво ще има след трийсет
години…

- Какво?
- Пещери…
- Пещери ли?!
- Ами-и-и – Диляна млъкна за миг, но продължи уверено –

След трийсет години с тези темпове и този ентусиазъм вече ще
са стигнали до комунизма… И тъй като е всеизвестно, че само
при комунизма и в първобитно-общинния строй няма класи, а
има пещери… изводът е ясен… Ще са останали само пещери…



В този момент пещерните хора изпълзяха – от всички ъгли,
иззад всички бордеи… Много бяха… Като стена… Не – като две.
Сега вече и Диляна ги видя. Побледня, но спокойно запита:

- Какво ще правим?
- Нищо… Ще вървим. Връщаме се обратно. Никакво тичане,

колкото и да ни се иска… Не можем да избягаме, но веднага се
превръщаме в жертви, а те в преследвачи… Просто вървим…
Срещу тях… Стигаме и продължаваме през стената… Така и
ние, и те ще бъдем… минувачи…

Тръгнаха. Бавно. Обратно… Към кораба… Сигурни в
кучешкото си чувство за ориентация и посоки, бавно вървяха
към глутницата от хора, превърнали се в подивели кучета…

И тогава, иззад всички ъгли започнаха да излизат учениците.
Едри, високи и силни момчета. Те вървяха към младата си
учителка, готови да прегазят всичко и всички… Когато стигнаха
стената от чужди тела, русолявият Иван гръмогласно извика :

- Три пъти ура за най-добрата учителка! Три пъти ура за
другарката Григорова и за приятелката й, с която не ни запозна!

Момчетата викнаха. Стената от чужди тела се разпиля. В
празната тишина остана само гласът на Диляна.

- Какво правите тук, деца?! Не знаете ли, че е забранено?!
На този въпрос те отвърнаха с ново „ура!”. А когато гласовете

им заглъхнаха, Иван отговори :
- Не е забранено да ходим там, където учителката ни ни

води… Трябваше да видим и това… Защото вече не сме деца,
вече сме пълнолетни и с избирателни права…

 
 



ПЕТДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА

Ели вървеше под рехавата сянка на напъпилите тополи.
Слънцето се опитваше да си пробие път през черните им клони.
Времето изглеждаше върнато назад след десетте дни жега,
преживяна в страните от югоизточното Черноморие. Шумните
и пъстри тълпи покрай сергиите и пазарищата още плуваха
пред очите й и още й се струваше, че се блъска и губи сред тях.
Дори ароматът на подправки и чай я преследваше още. И дъхът
на море. И писъкът на чайки.

Трамваят затрака край нея, почти я отнесе. Качи се в
препълненото му туловище и бавно се сля със стените му.
Започна да вибрира като тях – при всяко стъпване на колелата
върху друг железен прът, оформен като релса, тя се стряскаше,
забравила, че пак животът й тече по старите си релси. И не
съвсем. Животът се променяше, изгубил ритъма на
петгодишното й ежедневие. Безкрайното редуване на лекции и
упражнения се бе превърнало в безкрайно упражнение,
единствената цел на което бе да бъде направена
експерименталната част на дипломната работа. Натъпкани в
лабораториите си, работеха. Довчерашните студенти, били три
месеца стажанти в химическите предприятия, разхвърляни из
цялата страна, вече бяха дипломанти. Уж по-отговорни; уж по-
самостоятелни; уж почти истински инженер-химици… А
всъщност – все тъй безотговорни, объркани и изгубени между
Вчера и Утре деца.

Трамваят спря на любимата си спирка – най-шумната, най-
многолюдната – сред много книжарници и три кина. Ели слезе
замаяна – влизаше, или излизаше от релсовото си разписание?
Прекоси площада. Сградата в центъра му я погълна. Хладните й
зидове я впримчиха в зимна прегръдка – времето още повече се
върна назад. Влезе в класната си стая. Никой не я забеляза. Сля
се със стените й и бавно започна да умира с техния ритъм. Влезе
учителката им и ги поздрави на френски. Зачурулика. Ели



слушаше и разбираше, но й се струваше, че след трите месеца,
през които бе възстановявала повехналите си гимназиални
познания по английски, днес френският й звучи като латински.
Когато дойде нейният ред и тя зачурулика, но защо ли й се
струваше, че друг чурулика с нейния глас? Урокът свърши –
заедно с деня.

Домът й я прие – усоен и пуст. Люба и Пешо отново бяха в
провинцията за няколко дни – при близки. Щастлива бе в
празната къща; самотна бе и свободна – нали все това бе
търсила през последните месеци... Пое дълбоко дъха й. Влезе в
стаята си и се загърна с плащ от жълти лъчи.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Тъга…
Защо започнах да пиша?
Гледам прозорците на отсрещната сграда и виждам живота си в

тях. Едно и също правят хората – вечерят, закусват, умират.
Спомних си за това, което бе преди една година. Спомних си каква

бях. А каква ще бъда след година?! (Тогава задавах ли си този въпрос?
Не знам.)

Много хора изчезнаха от кръгозора ми – хора, които повече няма да
видя. Животът разделя – жестоко. Не времето и не пространството;
новите релси, по които пускат телата ни-мотриси вече не се
пресичат. Разминаваме се. Или пътуваме по успоредни линии.
Забравяме се. И умираме – един за друг…

Странно… Когато баба умря, за да преглътна смъртта й, си казах,
че е заминала на далечно пътешествие из Амазонските джунгли… Все
още си мисля, че е някъде там – на границата на познатото битие,
на крачка в отвъдното; на крачка отвъд… но достижима… Много по-
достижима от хора, с които си бил близък, но вече живеят на
съседната улица…

…
Тъжно е да си дипломант. Все още мислиш, че си студент, а вече не

си. Вече нищо не те свързва с тези, които са били край теб пет
години. Мъртви сме.



Когато преди пет години се разделях със съучениците си, се
надявах, че няма да бъде завинаги. Надявах се на нови срещи; на
реванш - за разминаването цели четири години и за раздялата без
спомени. Мъртви сме. Всички…

…
Нощ е. Угаснаха прозорците на съседната сграда. Вече нищо не

виждам пред себе си.
Само като болка, зазидана в мен, остана представата за това,

което беше преди година…
Толкова много избуяли надежди – за научен успех и професионална

реализация… Толкова много възторг, че най-после си открил тези, с
които можеш да споделяш мечтата си за докосване до
паранормалното… за разширяване на света – чрез разбиване на
границата между „тук” и „отвъд”… Но тази граница – днес проумях
– е само в нас. И всеки сам трябва да я разбива… Или да я зазижда…
да я зазида…

Нищо не остана. Пустота. Бял вакуум, в който живея. Какво ще
правя – не знам… Както някога, преди пет години…

Тогава решенето дойде неочаквано. Съдбата реши вместо мен.
Осъществи се детското ми прозрение – станах студентка, преди да
завърша училище…

…
Буйни, шумни и неуправляеми – точно като хлапета в

неучилищна възраст, дипломантите си играеха с шарени колби
– като с пъстри гумени топки; със стъклени хладници – като с
пластмасови тромпетчета; с вани за загряване или охлаждане –
като с легенчета за пускане на хартиени лодки; със спиртни
лампи и котлони – като с игра на пожар…

Скупчили се в дъното на плота – точно до газовата бутилка,
покрай която се мотаеше Йордан, в желанието си да надуе
счупената си колба като балон, Фани, Анита и Ренета
обсъждаха балните си тоалети…

- Моята рокля ще е от тъмночервено копринено кадифе… -
замечтано каза Фани, гледайки поне един месец напред, в
балната нощ. – Ще е тясна, по мен… Али ще е със сив костюм,



едва успях да го убедя… много си отиват двата цвята… Моя и
неговия – поясни тя с хитра усмивка.

Трите момичета се разсмяха така, че Бехеровите чаши по
циментовия плот затрепериха.

- Щастливка! – извика Анита, а после сниши глава към
другите две – Аз не успях да накарам Йордан да се откаже от
любимия си войнишкозелен цвят, който е ужасен и ще стои още
по-ужасно на светлосинята ми рокля… Казвам му какъв ужас ще
е, а той иска аз да си сменя цвета на роклята, като че ли мога да
си сменя и цвета на очите… - тя се смее, а в дъното на
бистросините й ириси се събират ручейчета, които увисват на
гъстите й мигли.

Никой не обръща внимание на двете бисерни капки, които се
отронват върху белия плот, защото всички се смеят със сълзи.

- Моята рокля вече е готова. Вчера я купих от ЦНСМ…
Разкошна е; черна, с платка от жълти пайети… И най-важното,
прави ме за изглеждам доста по-слаба, отколкото съм
напоследък…

Ели ги слушаше с половин ухо и се подсмихваше. В другия
край на плота, около канала, в който се вливаха отточните води
от всички умивалници и хладници, отново бе станало
наводнение, вследствие поредното задръстване. Станимир се
трудеше с гумен „вакуум” в ръка по въпроса за отводняването
на лабораторията, а още две-три момчета му асистираха,
гледайки го какво прави и давайки ненужни съвети. Допреди
миг основна тема на разговор в мъжкия лагер бе балът и
глупостта на момичетата, които само за тоалети говорят.

- Представяш ли си, брато, накара ме да си ушия сив костюм,
само и само да отивал на роклята й – неопределено към кого
каза Али и се хвана за главата – Какво да ги правиш, жени –
мъдро заключи той.

- И ти, какво? – през рамо попита Станимир, най-после
уцелил канала.

- Как какво? Първата проба вече мина… Даже плата тя ми
избра… Аз бях харесал едно по-тъмносиво… малко към синьо
отиваше, ама йок, не…



Последните му думи бяха удавени в гръмогласен смях, но
този смях не удави нежността, с която погледна Фани, седнала
кокетно върху ръба на плота там, в далечния му край…

Смеховете бавно заглъхнаха. Преподавателят им по синтез на
вещества с биологично-активно действие стоеше като изрязан, в
рамката на вратата – кой знае откога ги наблюдаваше…

- Трудете се по-сериозно, момчета и момичета! Няма да
забележите кога ще минат двата месеца за експериментална
работа и когато седнете да си пишете дипломните работи ще
разберете, че няма какво да пишете… Работете! – той ги гледаше
присмехулно-доброжелателно и на всички им се стори, че
говори донякъде от собствен горчив опит – Ако обичате, моите
дипломанти, елате в кабинета ми да поговорим…

Анита, Фани, Росица, Станимир и Али с леко изтръпнали
крайници се запътиха към вратата. За другите денят продължи.

Колбите бълбукаха, хладниците връщаха обратно в „казана”
миазмите на сътворението. Дипломантите мъдро записваха
това-онова в лабораторните си дневници и само чакаха някой
да подгони някого, за да се включат в надпреварата, или за да
станат зрители на динамичен спектакъл. Точно в разгара на
една такава сценка, когато най-после бяха успели да уловят
Юлия в ъгъла между две камини и започваше най-интересното,
Антония леко докосна рамото на Ели и изкрещя в ухото й, за да
може да бъде чута :

- Доцент Неделчева ви вика в кабинета си, теб и Ивет… нея не
можах да намеря, но ти върви бързо… Аз май я ядосах, защото
съм доста изостанала… тия дни Мими е болен и гледам повече в
къщи при него да си стоя. – тя въздъхна виновно и продължи,
надвиквайки се с околната врява – Дано не си го изкара на вас…

Ели се отлепи с труд от лабораторната табуретка, на която
седеше и още по-трудно тръгна към изхода. Вратата на
кабинета на научната й ръководителка стоеше като крепостна
стена. Тя затвори очи, преглътна два-три камъка, запречили се в
гърлото й и натисна бравата. Доцент Неделчева седеше на
бюрото си и пишеше нещо, а химикала в ръката й трепереше…
Вдигна глава и на Ели й се стори, че ще окаменее – като от



погледа на Медуза. Нищо подобно не се случи –
преподавателката се усмихна.

- А, Даниела, не те очаквах толкова бързо. Как вървят
експериментите? Проблеми има ли? Нови идеи? – тя прочисти
гласа си и по-тихо каза – Впрочем, седни. Разговорът няма да е
кратък…

Ели се отпусна с омекнали колене на креслото до вратата.
- Експериментите вървят по план. Все още не съм сигурна,

дали не беше по-добре да избера симплекс-метода, вместо…
- Не ме занимавай с математика и с математически модели,

това е по твоята част… Имаш ли проблеми с механизма на
реакциите, имаш ли нужда от допълнителна литература, от
допълнителна апаратура? Знаеш, че твоята тема е оригинална и
нова, само защото ти си едно щастливо съчетание на чудесен
математик и нелош химик… Но за това после… - прекъсна се
сама преподавателката – И така?

- Добре… мисля, че за скоростта на реакцията, а също и за
добива важно значение има киселинността… Мисля, че трябва
да контролираме и рН на средата… но с индикаторна хартия не
става. Трябва ми чувствителен рН-метър и много време… Тези
опити, които съм ги правила досега, на практика ще бъдат
излишни…

- Ами, отиваш право в целта. Аз също мисля, че темата ти не е
за дипломна работа, а за дисертация. – Неделчева спря, за да си
поеме дъх и за да даде възможност на най-екзотичната си
студентка да се ориентира в новата ситуация.

Ели стоеше като окаменяла в мекото кресло. Дори мислите й
бяха окаменели.

- Какво?! – гласът й се задави, но тя не знаеше защо…
- Такива са фактите, Даниела. И ти, и Антония и Ивет

работите по сериозни и обемисти теми. Най-добре би било вие
да си ги завършите, но това не може да стане в рамките на два-
три месеца. Нужни са години. С Антония проблемът е най-лек.
Когато се дипломирате, тя ще остане на работа в катедрата като
химик… След няколко години, ако има време, сили и желание,
ще може да оформи темата си като дисертация и да я защити



като свободна аспирантка. С Ивет също всичко е ясно; тя е
чужденка и не може да остане. Жалко… Но… с теб нещата са
сложни…

Ели гледаше през прозореца полета на врабчетата и си
мислеше защо все така става, че с нея нещата са сложни.
Прииска й се да бъде врабче – дребно, сиво и неразличимо сред
шумното ято. Цвърчейки яростно, врабчетата от ятото се
блъснаха в стъклото и започнаха борба за трохите, разхвърляни
по перваза. Къде ли вече бе виждала това? Сети се къде. В това
време едно накокошинено врабче, по-едро от останалите ги
прогони от храната си. Доцент Неделчева се стресна от шума и
обърна поглед към прозореца…

- Врабчетата ли гледаш? Красиви са, когато си играят с пълни
стомахчета, нали? – попита тя и в погледа й блеснаха сълзи на
умиление, точно както в погледа на Ана…

Ели не бе в настроение да обяснява теорията си за войната. И
без това най-едрото врабче вече се бе нахранило. За другите
нищо не остана…

- Та, докъде бях стигнала? А, да… Не можеш да останеш на
работа, защото нямаш жителство. Остава един изход, редовната
аспирантура. Ще направя всичко възможно темата ти да бъде
утвърдена и заявена от катедрата… Всичко това ще стане ясно в
началото на септември, когато конкурсите бъдат публикувани.
Ти ще трябва да спечелиш конкурса, борейки се с неизвестен
брой хора за своята тема… Е, ще се бориш ли? Това е шансът на
живота ти… Можеш да помислиш… но всъщност, при всички
случаи, аз ще искам темата… Сигурна съм, обаче, че ти си
подходящият човек, който най-добре ще я разработи… Има
много добри химици, има и много добри математици… такъв,
обаче, като теб, рядко се отглежда…

- Готова съм с отговора. Ще се боря. Благодаря.
Тя стана, като насън пое протегнатата й ръка, откъсна се от

претъпканото с всичко пространство на кабинета и излезе в
пустия коридор. Отпусна се на първото стъпало. Защо й беше
всичко това? Защо???



Стъпките й, уморени тракаха в ритъма „Защо?”. И колелата
на трамвая тракаха в ритъма „Защо”. И фонтаните пред театъра
пееха с ритъма „Защо?”… Само Дървото – огромно, зелено и
чисто, изправило се на пръсти – за полет… не питаше – „Защо?”
Защото знаеше отговора…

Ели бавно вървеше към своя дом. Пропита с неговото знание.
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Четох Колдуел. Чувствам се изгубена сред прашните пътища на

неговия Юг.
Иска ми се – да не съществувам. По-лесно е, отколкото все да се

търся…
Не ми се мисли – нито дори за смисъла на човешкия живот.
Не ми се мисли – нито дори за моя живот…
Не мога да мисля – дори за да пиша.
Уморена съм – от всички петгодишни усилия за постигане на нещо

безсмислено. Мисълта за безполезно пропиляното време не ме боли. Но
мисълта, че ще продължавам да хвърлям усилия, нерви и ум в нещо,
което ще ме осъди цял живот да прекарам в безсмислие, отнема
енергията ми и ме превръща в парцалена кукла.

Но имам ли вече избор? Имам ли още избор?
Толкова дълго пропилявах живота си…
Не е ли време да отворя очите си, в края на моето задължително

следване… И да живея. Да се опитам – да живея, някъде под
слънцето… Да се опитам – да открия това, за което съм родена…

Но – имам ли избор?
Не. Вече други чертаят пътя ми. Вече други ме пращат – за три

години задължително – някъде… Разпределена съм – като гайка в
машина… И не мога да се освободя…

Нелепо е – да насъсквам себе си срещу себе си.
Направи ли ме някой такава или такава съм се родила – със заробена

душа, която цял живот се опитвам да освободя…
И в малкото пространство, в което бих могла да бъда свободна, аз

имам само един избор – да се боря – през следващите три години да не



бъда разпределена. Да се боря – аз да се разпределя… чрез конкурс за
аспирантура… За още три години – безсмислие…

Ели затвори очи. Музиката плискаше – като прибой; лееше се
– като река; гърмеше – като водопад… и заливаше всичко с
мощта и сляпата си красота. Бъдещето стоеше – на една крачка
встрани от правия път, който като стрела бяха начертали за
всички. Ели не знаеше ще може ли да направи тази крачка
встрани; не знаеше – ако я направи, ще се удави ли; не знаеше –
ще поиска ли да я направи. Мина свиреше и обливаше света с
музика. Измиваше го… Правеше го по-чист и по-различен…
Със затворени очи Ели надраска в бележника си :

Музика – болка в душата.
Болка, която буди.
Болка, която смъква леността от сърцата и онова, което ни прави

примирени…
…
Лятото наближаваше – с изпепеляващите жеги и с

изтощителните усилия на финалния спринт, който всички
очакваха. Лятото наближаваше – май си отиде. Юни се събуди –
под слънце. Хапещо слънце над зелени треви.

Дипломантите все по-дълго оставаха в лабораторията; все по-
малко стояха по пейките и кафенетата; с все повече числа и
формули запълваха дневниците си; някои вече търсеха
машинописки и книговезци за бъдещите си дипломни работи.
Ели щастлива разчисти плота над своето шкафче и обърна нова
страница в лабораторния си дневник. Подреди върху белите
фаянсови плочки чисто новия рН-метър, извади крехкия
стъклен електрод от картонения му кожух и го монтира към
апаратчето. Потопи го в дестилирана вода, а след това в два
буферни разтвора и остана доволна от показанията му. Когато
вече всички свършваха, тя започна отново. Не бързаше, защото
знаеше, че всичкото време на света е нейно. Без да вижда и чува
какво става край нея направи нов план на експеримента си. Миг
след това Антония я връхлетя заедно с цялата радост, която
можеше да носи.



- Разбра ли?! Неделчева каза ли ти?! Ще останем заедно и
догодина… А може би и след това… Не е ли чудесно? Изобщо
не можех да си представя, че животът може да е толкова хубав…
- пъстрите й очи бяха станали огромни и през тях се изливаха
цели Вселени от пламтящи слънца – Жалко, че Ивет няма да
бъде с нас… Знаеш ли, заминава при брат си, в Щатите… Каза,
че никога няма да се върне в Африка, но и че в Европа не иска
да остане… поне не в нашата Европа…

Двете замълчаха. Всяка мислеше по различен начин за Ивет,
но и двете съжаляваха, че скоро ще напусне завинаги живота
им… После Тони тихо каза :

- Всъщност, тя е права… Ние наистина сме расисти…
Ели поиска да каже, че не е така; че тя не е расист… Наистина

не беше… но в желанието си да го докаже – с думи, с жест и с
внушение, тя бутна чашата с електрода и той полетя към пода…
Фината му полупропусклива мембрана се разпиля на хиляди
стъклени късчета, които блестяха като звезди в мрака на
прашното подшкафово пространство. Ели се втрещи. С
побелели устни гледаше как течността му изтича и се превръща
в кална локвичка.

- Край… Край на дипломната ми работа… Провали се
дисертацията ми… край… край…

Антония я разтърсваше, точно както се разтърсва парцалена
кукла с дървена глава.

- Никакъв край, чуваш ли? – крещеше тя в ухото й – Ще
намерим друг електрод! Да не мислиш, че искам да остана на
работа в катедрата сама?! Бих предпочела да си стоя в къщи, да
си почивам след всички тези изпити и да гледам Мими как
расте… От сесия на сесия не разбрах кога родих, кога проходи и
как проговори детето ми… Никакъв край, чуваш ли? В края на
краищата аз съм виновна, задето се счупи проклетия електрод…

Вратата на лабораторията се затръшна. Двете момичета
изобщо не видяха кога доцент Неделчева бе застанала до тях…

- Хайде, Даниела, ела с мен в склада, за да потърсим резервния
електрод… Толкова лесно научните теми не пропадат… - тя ги
изгледа с тежък поглед и без усмивка продължи – Все пак,



работете по-внимателно… Днес електродът се счупил, нищо…
ще доставим друг… Утре колбата ще се взриви… Вдругиден ще
се обгазите… Няма резервни очи, нито ръце, нито гърди…
Такава професия сме си избрали, че й плащаме с тялото си и със
здравето си…

Трите тръгнаха по мрачното стълбище към мазето…
…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Вечер е… Прозорецът е черен. През чернотата му нахлува

животът на отсрещния блок… Прозорците светят – жълти
правоъгълници… Толкова са еднакви…

Слушам симфония № 6 на Бетовен. Вечер ефирът е пълен с
електромагнитни вълни, които пиукат и цъкат, незаглушавани от
Слънцето… Трудно улавям моята музика…

Вечер е. Ефирът е пълен с всичко онова, което не е продукт на
човешката мисъл. Трудно улавям чувствата, за които искам да
пиша…

А искам да пиша за метаморфозата на чувствата. Искам да пиша
за делничните човешки отношения, които се превръщат в
приятелство, а после в любов… Искам да пиша – за споделената
любов… Но мога ли?!      

Все още не мога да пиша за любовта; още по-малко за тази, която е
споделена…

Все още – мога да пиша само за електрода, който в един миг
заплаши, че може да провали бъдещето ми... За втория електрод,
който счупих... Колко ли още ще счупя, преди да завърша работата по
тази тема - все едно дали ще е дипломна, или дисертационна…

 
Телефонът звънеше. Режеше тишината на две. Ели пишеше и

не чуваше нищо от своята половина срязана тишина. Люба
нежно докосна рамото й – страхуваше се да не я стресне…

- Ели, за теб е… Твоето момче…      
Ели взе слушалката с едната си ръка. С другата продължи да

пише.



Лицето й светеше като абажур, огрян от лъчите на скритото в
него светило…

…
Дните минаваха – мудни и тихи. Юни влизаше в правата си –

дневните жеги ставаха непоносими. Само нощите, хладни,
разхлаждаха главите на дипломантите, на които времето вече не
стигаше. Балът наближаваше – но кой ли се сещаше за него.
Часовете се изнизваха – мудни и тихи. Вече и минутите не
стигаха – къде ли останаха дните, когато за изпушването на една
цигара обикаляха по три кафенета…

Ели пестеше електродите; пълнеше дупките в мрежата на
планирания си експеримент и беше щастлива. Антония,
щастливо освободена от грижи за здравословното състояние на
сина си, вече бе свършила със синтезите, обикаляше
библиотеките и събираше литература. Фани, Анита и Ренета
все още забъркваха бъркотии в колбите си, но краят вече се
виждаше. Момчетата бяха намерили най-очарователната
машинописка, която бе обещала да напечата дипломните
работи на всички… Те просто трябваше да си ги напишат…
Животът течеше…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Вчера отново сънувах изригването на Витоша. Не бях нависоко. Не

гледах отдалеч.
Бях тук, в този град, който е в подножието й; в тази стая, която е

домът ми.
Витоша беше много близо до прозореца ми.
Беше зелена – цялата облечена в трева.
После стана червена – от топлината, лавата и пожарите…
… Лавата изригваше на тласъци – не червено зарево в далечината.

Беше тук, зад прозореца ми…
Прииждаше – като наводнение. Заля долните етажи… Ние

гледахме… И чакахме – наводнението от огън да ни погълне. Осъдени
бяхме.



Как мечтаех в съня си – лавата да бъде вода и да плувам…
После тя се втвърди. Започнаха да бягат…
Исках да се свържа по телефона с мама – не можех. Откъснати

бяхме от света…
… Тогава започна истинското изригване.
Лавата потече отново. Стигна до прозореца ми. Наводни пода…
Къде бях аз?!
Някъде върху плуващите в огъня мебели… Виждах края си. И се

молех за край.
Край на изригването?
Или край на съня?!
Събудих се. Изплувал бе в мен детският ми ужас от изригването на

Витоша. Помислих си, че ще остана тук, дори ако Витоша изригне.
Небето посивя. Стана студено. Само зеленият цвят на

дърветата и тревата напомняше, че е лято и Витоша още не е
изригнала.

 
 



ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА

Денят залязваше. Тълпите изпълзяваха от дневните си клетки
и шумни се втурваха по охладнелите улици. Бързаха – да
грабнат края на отминаващия ден; да завържат умиращите
часове; да изпият процеждащите се през тях минути, които ги
отдалечаваха от неизживения живот с векове.

Улиците, претъпкани, започваха да изпускат товара си по тук-
там останалите още живи градинки и паркове, изгубени сред
бетонните сгради на комплексите или притиснати между
бетонните платна на булевардите. Социалистическите
труженички, превърнати отново в майки, бутаха колички с
розови и сини бебета, а до тях крачеха гордите бащи, отново
сетили се, че са бащи, а не работници и служители и
функционери. Хлапетиите мъкнеха на гръб ученическите си
чанти – в последните дни на учебната година и вече се
отърсваха от задължителността на ученическите си делници. С
други очи гледаха залязващото слънце и черните очертания на
Витоша. Планината вече определено изглеждаше значително
по-близо от Слънцето, макар и двата обекта да приличаха на
силуети, очертани по гладката плоскост на небето…

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Днес бях на Витоша.
Дишах свежестта на гората. Слънцето влизаше в очите ми, в

кожата ми, в кръвта ми. Небето бе тъмносиньо – на една крачка от
мен.

Днес акумулирах енергия. Енергията на тревите и дърветата;
енергията на цветята, на ароматите, на насекомите.

Акумулирах енергията на Слънцето и на Вселената.
Върнах се.

…



Всеки ден се връщам вкъщи и продължавам – оттам, докъдето не
съм стигнала. Или – натам, откъдето съм се върнала.

Връщам се – на моя кръстопът. Не мога да решавам вече.
Минах през всички нерешими дилеми.
Минах – през безсънните нощи; през „въпросите без отговор”- през

въпросите за раждането и смъртта на Вселената; за смисъла на
човешкия живот; за смисъла на съществуването; за…
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Стигнах и до отговора – да не търся отговори, а нови въпроси без

отговор…
Уморих се. Остана само пепел; под пепелта – утайка.
Кръгът се затвори.
Не съм стояла на кръстопът, а на допирната точка на две

окръжности…
…
Захвърлила ученическата си чанта на гръб, натъпкана с

лабораторни дневници, учебници и бележки върху бъдещата
дипломна работа, Ели вървеше по алеята край фонтаните,
слушаше сладкото им пеене и си представяше как само след
няколко дни ще слуша пеенето на световноизвестни оперни
звезди, за концертите на които току-що бе купила билети. За
всеки концерт – по два билета… Защо ли й бяха по два? А ако
той не дойде?! Ако реши, че работата му като технолог в любимия
завод, по любимата специалност е по-важна от два-три концерта, на
които дори няма да се свири джаз… Ако… той просто не иска да
дойде… Ако… тя само си мисли, че той би направил всичко за нея и
би дошъл накрай света…(е…не чак толкова – просто в другия край на
страната…) Ели тръсна глава. Порасналите й къдрици се
удариха в раменете. Тя ги изправи и стана още по-висока. Реши,
че ако той не дойде, ще отиде на концертите с Елиза или с
Мина. И продължи да се плъзга по гладките плочки на площада
като лодка по гладката повърхност на езеро…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ



Нощ е. Утре е далеч. И Вчера.
Опитвам се да рисувам. Портрет по памет… Не мога...
Трудно е да се рисува портрет по памет, когато недостатъчно

дълго си викал в паметта си лицето, което рисуваш…
Трудно е – с твърде много мечти, желание, мистика – е свързано

рисуването на портрет по памет… И с твърде много взиране в себе
си… Уморена съм… Дори за любов…

Ели остави бележника върху малката масичка по която
трупаше всичко. Бои, кадастрон, различни моливи с мек
графит, лабораторният дневник, разни стари дневници и
бележници с бележки за дипломната работа и за нея самата…
Накрая изрови малък скицник с твърди бели листи и черен
молив, от онези, които някога пра-дядо й бе продавал в
магазина си за всичко… Взираше се в пъстрите шарки върху
дървото му… и надникваше в себе си… Графитът чертаеше
случайни щрихи… Листът оживя. И онези, другите очи, се
отвориха… Втренчиха се в нея – големи и кръгли и питащи… И
я гледаха – докато ги нарисува….

Нощ е. Сама съм – с портрета по памет, който нарисувах… Исках
да пиша за любовта – не мога…

Свят на сенки и представи; свят на затворен разум, на затворени
пространства, на иреално време…

Или може би това е входът към “Голямото приключение?”
…
Р.Р. Купих билети за концерти. Говорих с Никола – ще дойде…

Защо ли вече не съм чак толкова щастлива, колкото когато ги
купувах и се страхувах, че Той няма да дойде?!

…
Животът се припичаше на косите лъчи на залязващото слънце

и доволно мъркаше, поел всички представи за идващите
няколко часа безметежно съществуване. Никола и Ели седяха на
най-крайната масичка в ъгъла на пластмасовото кафене,
разсеяно поглеждаха през пластмасовата му ограда към кипежа
на движението по улицата в пиковия час и си говореха
небивалици. Всъщност, Никола говореше, а Ели слушаше и си



мислеше, че той говори небивалици, за да поддържа разговора
интересен. Типично в негов стил…

- И така, отварям очи аз и какво да видя? Дулото на пушка,
насочено право в лицето ми… Сънувам още, мисля си. А
горският ме подритва с крак, все едно, че съм горски звяр, и ми
крещи : “Момче, дай си паспорта! Само паспортчето искам… да
ти видя адресната регистрация…” Каква ти регистрация, какъв
ти паспорт?! Разтърквам си очите и се опитвам да видя къде
съм… Никакъв спомен, напълно непозната плевня…
Последното, което помнех беше, как се возя в един раздрънкан
автобус заедно с едно звено текезесарки на път от Перник за
София…

- Е, и?! – пита Ели, не за да разбере края на случката, а за да
разбере какъв край е измислил Никола за поредната си
историйка.

- Е, дадох му паспорта си, той го прибра в джоба си и ми каза
откъде да си го потърся на следващия ден…

- А ти какво? Пеша през нощта за София?! – пита тя
невярващо, но не защото не вярва да се е случило, а защото не
вярва той да е измислил чак толкова нелеп край.

Никола, обаче, продължава сериозно :
- Ами да. Нали на другия ден в девет сутринта трябваше да

съм в милицията… Ако не се бях явил навреме, кой знае какво
щеше да ми се случи… Току-виж ме тикнали в пандиза за
скитничество… Та, след оня пернишки запой не съм близвал
алкохол… Като изключим бирата. – поучително завършва той.

- Знаеш ли? – също така поучително продължава Ели – Ако ги
напишеш всичките тези историйки и ги издадеш, доста хубава
книжка би се получила…

- Ти май не ми вярваш? Самата истина ти говоря… Това на
никого не съм го казвал, дори на майка, че ме е срам… - той
млъква смутен, изчервен до корена на косите си и добавя - Не че
от теб не ме е срам… Но… не знам как точно да го кажа… ами…
все на някого трябва да го разкажа, а като го казвам на теб е все
едно, че го казвам на себе си… и всъщност… ами… това е…



Ели го гледаше с присмехулни очи и не вярваше. Но му се
възхищаваше – на таланта да разказва небивалици. И си
мислеше какво чудесно съчетание би се получило от нейния
стил и неговото комично въображение…

В това време и кварталният милиционер се запъти към
пластмасовото кафене. С почти маршова стъпка вървеше из
гъстата тълпа, която като по чудо оредяваше край него. Хубаво
му беше да усеща силата на униформата и на увисналото върху
нея оръжие. Хубаво му беше да усеща властта… И хубаво, и не
чак толкова. Хвърли небрежен поглед към гъмжилото край себе
си и доволен видя страха в очите, които срещна. Затвори своите,
блажен… Но кой знае откъде изпълзя неприятна гледка и
залепна от вътрешната страна на клепачите му. Той рапортува
на началника, а Началникът е недоволен… Малко са
провиненията, малко са проявилите се хулиганстващи
елементи, малко е намалял кочанът с глобите… изобщо – малко
работи. Кварталният отвори очи и изпусна подтисната
въздишка. И тогава!!! О, тогава!!! Видя го. И бързо се запъти към
него, порейки тълпата… Брадат младеж разговаря с екзотично
момиче (току-виж, излезе чужденка; работата с младежа става
още по-дебела… пък той този младеж май го познава?!). С бодра
стъпка, все едно, че бе шест сутринта, а не шест вечерта,
пазителят на обществения ред влезе в кафенето – народен
милиционер от главата до петите (т.е от върха на фуражката до
тока на кубинките).

- Момче, дай си паспорта! Само паспортчето искам да видя… -
щастливо усмихнат, предвкусвайки притеснението на
събеседника си, милиционерът продължи сладко – Какво ти
паспортче, дай ми само снимчицата да видя. И по-бързо! – вече
строго добави – Че бръснарниците са отворени до шест и
половина, пък вече към шест трябва да отива.

Ели гледаше с широко отворени очи. Никола бавно и
старателно опипваше всичките си джобове. Притеснено отвори
чантата си и започна да рови. Остави я разочарован и отново
започна да бърка из джобовете си. Кварталният стоеше мирно
до масата и чакаше – както змията чака врабчето. И си



представяше новата ситуация – рапортува на началника, а
Началникът е доволен от него…

- Е, докога ще чакам? Паспортчето или…
Ели гледаше с широко отворени очи. Никола извади цялото

съдържание на чантата си върху пластмасовата масичка и
започна да го подрежда на различни купчинки – на една
моливника с калкулатора; на втора тефтерчетата с телефони,
адреси и други неща; на трета шофьорската книжка и талона на
колата… на четвърта… на пета…

Милиционерът нервничеше, но бе щастлив – просто му се
искаше вече да е уловил провинилия се елемент. И тогава?! О,
тогава… Младежът с брадата най-после намери паспорта си и
му го показа, отворен на страницата със снимката. Беше с
брада…

- Е, старши, съжалявам… Беше на дъното на чантата…
- Бе, щеше да съжаляваш ти, ако на снимката не беше с

брада… Знам те аз, знам те… Миналия път ти се размина с едно
бръснене, ама сега друго щеше да бъде… Да се подиграваш с
Властта?!

Ели гледаше с широко отворени очи. Милиционерът се стопи
в тълпата. Масичката се тресеше от смеха на Никола…

- Господи, видя ли го?! Олицетворение на разочарованието…
Хи-хи-хи-хи… Да го снима човек и да си го сложи в рамка… И
да го показва на всеки – „разочарован милиционер при
изпълнение на служебните си задължения”… хи-хи-хи-хи…

Ели продължаваше да гледа с широко отворени очи. Никола
май не й разказваше само весели небивалици…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Горещината на юни започва да ме уморява. Отново съм в изходната

точка. Отново електродът се счупи. Отново възможността темата
ми да отпадне виси над главата ми… А ако темата отпадне, пропада
и възможността ми да работя (или уча) тук… Странно – това вече
не е толкова важно. За първи път във вече не толкова краткия ми



живот има нещо, което… което не позволява на цялото ми време да
се концентрира около “Изпитът” (или около онова, което наподобява
изпит – в случая – темата на дипломната ми работа и всичко
останало, свързано с нея). Всъщност, времето ми пак е концентрирано
около “Изпитът”, но останалото не е безвремие… Останалото е
реалност.

Да, вече мога да пиша за любовта. Вече не питам - моето  
чувство любов ли е, или е още приятелство? Вече не питам има ли 
разлика между тях?! Вече мога да кажа – „Споделената любов е
реалност”. Това е, което винаги ми е убягвало…

Живея в свят на сенки и представи… Свят от накъсани, начупени,
разхвърляни и скупчени екзистенциални мигове… Ще те задържа ли,
реалност?!

Сега е 16:05 часа. В 17:00 ще бъда на църква с едно момче, което
снощи ми каза, че ме обича…

… Още един къс „чист спомен”…
Споменът нахлу в светлата й стая. Измете пространството

между четирите й стени. И го изпълни с дървета. Спокойни и
закрилящи, видели какво ли не през дългите дни и нощи на
съществуването си, те изгониха всички мебели и мисли, които
напомняха за настоящия миг. И създадоха реалността на
спомена…

… Нощ бе. Небето бе мастиленосиньо. Звездите светеха с
оранжевата светлина на улични лампи. Храстите дремеха в
мрака край белите пейки, а хората вече ги нямаше. Бяха само
двамата. И Дървото – огромно и мощно, устремено за полет
нагоре… Приютило ги бе под зелените си клони… Всъщност,
клоните му не бяха зелени… Бяха лилаво-оранжеви… И
хвърляха бели сенки върху преплетените им ръце. Нейните –
мраморни; изваяни и хладни. Неговите – пулсиращи лиани,
жадуващи за ласка и любов. Мълчаха. Някъде вляво от тях бе
звездата на Партийния дом… В мига, в който я видя с
периферното си зрение, Ели не разбра как, но разбра, че когато
тази звезда бъде махната оттам, тя пак ще държи ръцете на
Никола (или той ще държи нейните?!)



Гладки и хладни, като мраморни, ръцете й бавно се пълнеха с
живот. Седнала кръстато в средата на стаята си, отново пълна с
нейните мебели и с нейните мисли, тя пишеше…

…
Катереха се бавно нагоре. Много по-бавно, отколкото мислеха.

Върхът бе далеч – някъде в облаците. Тревата оредяваше,
изгубила се между камъните като разпиляна в пустиня вода.
Дърветата отдавна ги бяха напуснали. Тук-там някой храст се
закачаше с тях, закачайки с тръните си дрехите им. Вървяха
нагоре – през сезоните. Лятото остана далеч, забравяха вече и за
пролетта… Навлизаха в територията на зимата…

- Сняг!!! Виж, сняг! – извика Ели и хукна към сянката на една
скала.

Стъпила с маратонките си върху хлъзгавата бяла повърхност,
тя бързаше да направи топка от полупрозрачните
полуразтопени кристалчета и да я хвърли по него. Никола
стигна до снежното островче тъкмо в мига, в който Ели се
подхлъзна, падна и започна да се пързаля надолу към калната
трева. Улови я преди да успее да натопи жълтите си бермуди в
черната локва под снега.

Продължиха нагоре – стъпка по стъпка, камък след камък – до
върха.

Билото ги посрещна с фронталната атака на всичките си
ветрове. Въздухът – рядък и леден свистеше край тях. Сигурни
бяха, че ако започнат да говорят ще изгубят гласа си. Някъде
далеч под тях лифтът скърцаше. Някъде напред, по равното, бе
топлият подслон с ароматични парещи планински чайове. До
тях бяха черните скали на върха. Ели гледаше в окото на небето
и искаше да види в него следи от бъдещето. Небето бе сляпо…
око, в което можеш да се изгубиш…

… Изгуби се – в очите на Никола, който потъваше в нейните…
Бе на върха… За първи път бе на Върха, пък макар и да не бе

най-високият… Всички околни хълмове, зелени горички, тучни
полянки, селца, шарени хижи и махали, както и самата столица,
бяха в краката му. Слънцето печеше над тях, надникнало иззад
синия чаршаф на небето. Бе се облегнал на черната скала и



гледаше право в Ели… Очите й ставаха все по-огромни и все по-
черни… Завинаги ли бе това? Винаги ли така щеше да бъде?!
Опита се да отклони поглед от нейния и не можа. Тя държеше
ръката му в своите.

- Хайде! Нали казахме… до Върха…
Тя се обърна с лице към стената, потърси пролука в твърдта

й… И продължи – към Върха, нагоре.
Последва я.
Когато прегърнаха най-високия камък, тя го целуна.
Светът затанцува – от височината и тичащите под краката им

облаци…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес остарях с още една година. Наистина ли? Все се чувствам

същата – точно такава, каквато бях, когато се осъзнах като
отделност и личност… Навярно е било преди малко повече от
двайсет години, защото, когато бях на три, вече знаех всичко…

Сутринта бях в Института; черпих с бонбони и изгорих с
киселина новата си пола. Няма значение – хубаво е, когато можеш да
черпиш за рожден ден… Купих си нова раница – избрахме я с Никола;
аз харесах друг цвят, но купихме тази, която хареса той… всъщност,
той я избра… Няма значение. Качихме се на Черни връх. На самия
връх. Той никога досега не се бе качвал толкова високо в планината…
Щастлива бях… Поне там, на върха.

Понякога ми се струва, че бъдещето е ясно. Друг път – черна стена
стои пред мен. Какво да правя?! Зная, че няма кого да попитам…
Няма значение.

За да не закъснеем за концерта, решихме да се върнем с лифта и
сгрешихме. Токът спря – увиснахме над пропастта. Беше красиво -
като в сън… И като в сън – искаш да бягаш, а не можеш…

Все пак успяхме да се доберем до града навреме, за да се гмурнем
направо в концертната зала – какво щастливо прозрение от моя
страна – да нося билетите в джоба си. Страхотна двойка бяхме –
той с дънки и тениска, аз с кални бермуди… Добре, че измихме
маратонките си в една локва със застояла вода, която намерихме



покрай фонтаните… Жалко. Имах намерение да облека балния си
тоалет.

А концертът?
Концертът се удави в умората ми…
Когато свърши, дълго вървяхме по пустите улици. Оранжевите

звезди грееха в мастиленото небе… Нереалност…
Изтъкана съм от чуждо пространство и време, които са

впримчили в себе си чужди материя и енергия… Не мога да се вместя
в света край мен…

Затова всичко, до което се докосвам, се превръща в нереалност…
…
Денят на бала настъпи. Дълъг и зноен. Телефоните звъняха

без прекъсване – кой кого ще вземе; кой покрай кого кога да
намине. Кой ще дойде с кола, кой ще дойде пеша и прочие…

Ели тръгна пеша.
Люба, Елиза, Мина и Зорка й организираха едно почти

абитуриентско изпращане – с цветя, дребни сладки, следобедно
кафе, махленски клюки и сребърно менче с вода, разляно по
мозайката на стълбищната площадка. Тя потъна във въртопа на
уличното движение, а те останаха да довършват дребните
сладки и сладките разговори.

Ели стъпваше с белите си лачени обувки във фугите между
паветата и лющеше лака им. Настигаше и отминаваше
минувачите, вървящи в нейната посока. Потните им тела ловяха
парфюма й и го изяждаха. Блъскаха я вървящите срещу нея.
Прашните им дрехи ръсеха прахта си върху бялата й дреха.
Вятърът, неукротим, бродеше над главите на тълпата и се
закачаше с човешките коси. Ели бе оставила своите на волята
му. Той мачкаше къдриците й във всички посоки. Трамваите
тракаха, тролеите скърцаха, автобусите пухтяха и оригваха
черната смрад на коремите си в лицето й. Напудриха в сиво
бледата й кожа.

Най-после стигна до лъскавата входна врата на лъскавия
хотел, в ресторанта на който щеше да бъде Балът. От частни
коли и таксита слизаха нейните състудентки – всяка от тях бе с
кавалер – колега , приятел, съпруг… или просто някой забравен



братовчед. Ели тръсна глава, за да прогони от себе си
натрапчивия силует на баща си… който… леко се скъси и
наедря… отнякъде далеч я погледнаха морско-сините очи на
Александър, около които постепенно се оформи лицето на
Никола… за да бъде отведнъж сменено със засмяната
физиономия на Филу. И Ели се разсмя - почти на глас, защото
Филу стигаше някъде до около педя над кръста й. Всички си
тръгнаха. Остана сама.

И влезе – сама – в просторната лъскава зала, отрупана с фин
порцелан и тлъста вечеря.

Бе най-красивата – сред пъстрата тълпа, само тя бе бяла…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Тази вечер бях прекрасна – заради себе си. И заради тези, които ме

обичат…
Тази вечер разбрах, че съм била обичана през всичките пет дълги

самотни години…
Разбрах го – през стиснати зъби от гняв; през слепени клепачи, през

които прозират сълзи; през смях; през неизречени думи; през мръсни
намеци и през танц, в който душите се сливат…

Колко болка, колко изгорели мигове, неосъществени надежди,
мъртви възможности… колко пепел горчи…

Къде бях – през всичките тези години?!
Аз ли бях?!
Или някоя кукла, оживяла от мрамор…
Бях сама – както винаги.
И танцувах – с мъжете на всички.
Такъв беше този бал – на който бях най- красивата… Сега роклята

– с която бях най-красивата – лежи на фотьойла ми.
Уморена.
Аз пиша, пиша, пиша. Опитвам се да мисля. Какво да искам от

живота?! Какво да съм готова – да му дам…
Въздухът се сгъсти. Стените на стаята настъпваха към центъра

и я стесняваха. Небето избеля – заприлича на старо памучно
одеало, нашарено с бели цветя (отдалеч не се разбира цветя ли



са, или облаци). Слънцето изтля – като стара електрическа
крушка – аха, и жичката й ще прегори. Тревата отдавна бе
прегоряла; оставаше й само да се подпали… и черни стърнища
да запълзят…

Само дърветата, протегнали клони-криле към небето, забили
корени-пръсти в пръстта, се опитваха да задържат света цял –
такъв, какъвто го помнеха с хилядолетната си памет…

Ели седеше на същата пейка, бялата, под Дървото… Онази, от
която за пръв път бе видяла Дървото и бе почувствала полета
му; бе разбрала Вселената му… Онази, на която за пръв път бе
видяла Никола; бе надникнала в очите му; бе почувствала
любовта му… Щеше ли някога да се докосне до неговата
Вселена? Би ли могла – да я разбере?!

Седеше на пейката. Дървото я пазеше с клоните си – от света,
който все по-сив настъпваше… Тя пишеше; то пееше – най-
старата песен шумеше в листата му.

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Днес е денят на лятното слънцестояние – най-дългият ден в
годината. Един съвсем обикновен ден.

Сега, когато си отива, той ме отдалечи на милион светлинни
години от изминалата седмица. Седмицата, през която всеки ден бе
различен; всеки ден бе нов; за първи път изживян. Отминалата
седмица – с много въпроси и с малко отговори.

Денят на лятното слънцестояние – отиде си. И ме остави в моето
време-пространство. Сиво, затворено… мое.

Върнах се – към себе си.

 

ШЕСТДЕСЕТА ГЛАВА



Лятото шестваше – знойно и жълто – в северната половина на
света. Стопи снеговете по върховете на планините. Напълни с
хляб житните зърна. Стопли водите на всички - отворени и
затворени, големи и малки, солени и сладки – езера. И освободи
душите на хората, хванати яко от тежката хватка на годините.
Освободени, те продължиха глухо да се търкалят по коловозите,
които бяха издълбали.

Ели вървеше сред тях, куцайки, забравила, че с единия крак е
стъпила в улея, а с другия е на билото на пътя, чийто край, кой
знае защо, й изглеждаше задънен. Пътят водеше право
„напред”. Но… накъде ли?

 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ

Днес се разболях. Настинах през лятото. Всички кости, костички,
стави, ставички и сухожилия ме болят – от високата температура
и от срива след нервното напрежение през изминалата седмица. Не е
лесно – да се живее.

Дали всички живеят така всеки ден – както аз, през изтеклите
няколко дни? Едва ли… С много болни би бил пълен света.

Пулсира главата ми – ще се пръсне. Ще се разлети – на милион
късове… И всеки от тях ще лети с по една мисъл, впила се здраво в
плътта му – като пиявица в крак, който бяга от блато…

…
…Все още съм болна. Изсъхнах – от жегата в мен. Тази, отвън, е

студена… Правих азани. Не успях да изчистя мислите от главата
си, но все едно, въпреки болката – всеки мускул се разтегна до предела
си; почувствах движението на всеки прешлен; преодоляната
съпротива на всяко сухожилие; овладяното равновесие… Жива съм…

… Животът – куп от мечти и спомени… Сред тях – няколко
изгубени, разпокъсани и разпръснати пулсиращи мигове, по-нереални
от мечтите и спомените…

…Днес събирах спомени – щедро разпилени преди седмица късове
живот… Събирах спомени – да стопля с тях изтлялото си тяло… да
изгоня болката, която ме обсебва…



Тялото – сковано… вия, наум… как бих искала да вия гласно…
Започвам да събирам мечти. Топли мечти, за онези нежни ръце,
които преди седмица държаха моите… Или това не са мечти, а пак
спомени?

… Животът – куп от мечти и спомени…
 
Ели захвърли химикала. Сгуши се в одеалото си – като

ембрион в утроба. Ръцете й се сгърчиха от студ. Навън слънцето
изпепеляваше камъните, отдавна изсмукало влагата от
дърветата и тревите. И нейната температура бе изпила влагата
на тялото й. Останал бе само студът. Зъбите й тракаха в такт с
камбаната на катедралата…

Камбаната на „Александър Невски” биеше – призивно. И
всеки екот бе отделна картина, която избухваше в главата й;
избуяваше с всичките си цветове и я обсебваше… До следващия
екот, който като гръм измиташе ума й и разчистваше простор за
ново – мечта, или спомен, или – жив къс действителност…

…Тя улавя ръцете му… – както тогава, в църквата, преди
седмица… Вплетоха пръстите си, както душите им се вплетоха
за миг… и камбаната биеше – призивно. Мигът се разпиля…
Остана само усещането за празнота в центъра на дланите. И
болката от изтръгването на чуждото присъствие. Болката от
пропуснатото – онова, което трябваше да направи, а не бе
направила…

Камбаната биеше – както всеки път… Изхвърли звука й от
главата си, опита да концентрира ума си. Мисленият диалог с
Никола се разпадна. Не успя… Не можеше да го прогони. Не
искаше… И знаеше, че бялата мъгла на бъдещето свършва
днес… И знаеше какъв ще бъде изходът – за следващите пет
години…

… След тях отново всичко беше мрак, мъгла и бяло…
Днес беше ден за избор. Тя избра.
Мълчание скова ума и тялото й…
…
 



ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Самолетът отново ме пренесе през пространството и ме изхвърли

в друг живот. Отново съм в моя дом… Не, в оня дом, който бе мой.
Седя на оня стол, който бе мой, пред моето бюро и пиша…

Четири листа голям формат – първите четири листа от
дипломната ми работа. Зная какво да пиша. По-скоро – откъде какво
да препиша… Бюрото ми е затрупано с купища литература –
математическо моделиране; оптимизация; механизъм на
органичните реакции и разни ксерокс-копия от статии. Известно
творчество проявявам само при свързването на отделните
текстове… Това е уводната част… такава трябвало да бъде… С
нетърпение чакам да стигна до специалната част – онази, която
действително аз трябва да напиша… Всъщност, просто трябва да
опиша това, което съм правила и да се аргументирам – защо съм го
правила. Горките ми ръце – умориха се…

 
Разтворили всички врати и прозорци на къщата, Ана и

Димитър яростно стържеха олющената боя от черчеветата и
рамките на прозорците.

- Чудя се как да ги боядисам… - Ана оправи косите си с
горната част на дланта си и огледа владението си – В синьо и в
розово, или в зелено и портокалово…

Димитър продължи да чегърта, все едно, че не я е чул…
- Димо?! Не чуваш ли?! – леко ядосана Ана съвсем спря да

работи – Хайде, кажи, в синьо и розово, или в зелено и
оранжево…

Димитър захвърли шпаклата си и я срази с поглед – поне така
си мислеше, че прави... Съвсем тихичко каза.

- Бяло… Искам да бъде бяло.
Ана настръхна.
- Бяло?!?!?! Като в училище или в болница?!?!?! Цял живот

гледам бели врати. Не искам бяло…
- Вратите в училище са боядисани в слонова кост. Аз искам в

бяло. – малко заядливо додаде той, но тъй като не му бе
останала много енергия след края на учебната година, през



която изпрати двама ученика от класа си на международна
олимпиада, продължи примирено – Прави каквото искаш…

Ана се стъписа.
- Как каквото искам?! Нали и ти тук ще живееш?! Кажи, как

повече ще ти харесва – синьо и розово, или портокалово и
зелено?!

Ели отвори вратата на стаята си, зад която се бе барикадирала,
за да пише дипломната си работа и помирително каза.

- Предлагам да хвърлим стотинка. Ако падне с герба отгоре,
боядисваме в синьо, ако е обратното – в зелено…

- А, не. – отсече Ана, все още стискайки шпаклата си в ръка.
- Тогава зелено, за да отива на фикуса ти.
- А??? Вярно! Как не се бях сетила?!
Ели затръшна вратата зад гърба си, а Ана с нов интерес

започна да оглежда фикуса. Май малко тъмно щеше да стане в
стаята с толкова тъмни врати… но пък за сметка на това,
прозорците щяха да бъдат портокалови – като слънцето… Или
пък обратното – прозорците зелени, а вратите оранжеви? Все
едно – къщата нямаше да има нищо общо с училищата и
болниците… и с всички останали обществени заведения…

…
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Цяла вечност не съм писала. Забравих каква бях преди. Лятото ме

изцеди. И животът ми с тези, които обичам…
Написах дипломната си работа. Остава да бъде напечатана. Ходих

на премиера в Пловдив. Градът, който за мен винаги е бил друго
измерение. И пиесата, която гледах в античния театър бе в друго
измерение… Няма да пиша за пиесата; нито за след пиесата… нито
за Стоян, нито за актьорите на сцената и зад сцената… нито за
пътя обратно… Всичко остана в друго измерение… Жълтата кола и
жълтите звезди, жълтото на уличните лампи... Жълтите коси на
Петя, които пак ме обесиха... (Или може би ме спасиха, връзвайки ме
по средата на полета от балкона към плочника пред входа… Вход за
къде?! Кога ли ще мина щастливо и аз през него…)



От пет дни щастливо си живея пак – в оня дом… Мама и татко
боядисват като обезумели пикасовци… Опитвам се да се скрия в
дипломната работа… Всъщност – потъвам в старите си бележници
и дневници… Пожълтяло творчество. Забравено от мен; непознато
за другите… Какъв е смисълът?

Захвърлям смисъла и отивам на разходка с Никола… на много
разходки с Никола... – гости, коли, пейки, кафе, тенис, музика, вечери,
котка… Погледи, усмивки, докосване, думи…

Уморих се.
И пак се приютявам в оная благословена самота-свобода, която

вечно ще пазя… Единственото състояние, в което съм сигурна, че
това, което е в мен, съм аз…

Онова състояние, в което се осъзнаваме, в което се сътворяваме…
такива, каквито искаме да бъдем…

Размих се… утаявам се и пак оставям - цяла…
…
Най-после къщата стана такава, каквато трябваше да бъде.

Изличени бяха всички следи от това, което бе била. Ана седеше
на претапицирания си фотьойл, греещ в портокалово-зелени
петна. Фикусът й протягаше тъмнозелени листа към вратите и
изяждаше другите листа. Само малката палма, поникнала от
костилка на фурма се опитваше да го засенчи, надявайки се, че
когато порасне повече от него, цветът на вратите ще стане по-
светлозелен – като нейните листа-клони. Димитър бе седнал на
дивна без да забелязва цвета му и пишеше статия за работата по
математика с даровити ученици. Ели разхвърляше гардероба в
другата стая…

- Защо не си облечеш бялото костюмче от бала? Нали той не
те е виждал с него…

- Виждал ме е… на два от концертите бях с него… и освен това
е прекалено официален…

- На два от концертите си била с една и съща дреха?! Е, прави
каквото знаеш… Все пак майка му не те е виждала, нали?!

- Хайде, мамо, просто отрежи тази пола една педя над
коленете и всичко ще бъде наред…



- Омръзна ми да ти съсипвам полите, защо не си ги купуваш
къси?

- Ами… не ги продават къси… Нали разбираш, пазят
морала…

- Глупости, просто модата е такава…
- Нищо случайно не става – промърмори Димитър и

продължи да пише.
Ана съсипа поредната пола.
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Прекрасно е да си красива…
Прекрасно е – да видиш в огледалото съвършения овал на лицето си.

Да видиш смеха в очите си… Да видиш – пламъка на учудването, на
закачката, на щастието, залутан някъде в тях… Да видиш – кръвта
в капилярите под тънката тъмна кожа… Топлата кръв, под гладката
кожа на бузите, която съживява лицето… Руменината, която те
прави цъфтяща… Руменината, която не е руж, а здраве…

Колко дълго ми е липсвала тя – червенината по бузите. Колко дълго
гладкият овал на лицето ми е приличал на восъчна маска…

Колко дълго тази маска е била без очи… Тогава, когато смехът е бил
другаде…

Ели погледна още веднъж силуета си в мътното огледало и го
отнесе – смътен спомен – със себе си.

Прегърнала пакета с подаръка, който бе купила от Пловдив,
тя вървеше под знойните лъчи на късноследобедното слънце
към дома на Никола. Тъмносинята й рокля танцуваше край нея
високо над земята, бялата моряшка яка подскачаше край
раменете, духана от вятъра и бързите й крачки.

Животът, кой знае как, течеше – в друго измерение. Не
можеше да го спре. Не можеше да го отклони. Влечеше я.
Влачеше я. Уморена бе – да се съпротивлява; да търси нов брод
през времето. Щастлива бе… Не искаше отново да се изправя
пред стена. Не искаше отново да търси пролука през
прозрачната твърд на действителността…



Вървеше – прегърнала подаръка, с букет цветя в ръка.
Мозъкът й се разкапваше под свирепите лъчи на заспиващото
светило… Как ли светеше то през деня?! Тя тръсна глава,
забравила дните, уютно загъната с труда си по написването на
дипломната работа.

Музиката бе обсебила въздуха край блока. „Прасето
квичеше”, изтезавано от нечий саксофон; барабаните тътнеха –
като земя при земетресение; тук-там и някоя “жица” звънеше.
Ели влезе в задушното антре. Домакинята не беше в дома си –
нямаше на кого да даде цветята. Подари подаръка на Никола –
по лицето му разбра, че не го е харесал. Отвори вратата на хола
и се сблъска в стената от дим. Всички говореха и никой никого
не слушаше. “Заклаха прасето” и смениха касетата.

- Искаш ли да излезем? – попита Никола.
- А гостите?!
- Те сами ще се забавляват… Задушавам се… Само с теб още

мога да дишам…
…

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Случиха се много неща, които не осъзнавам напълно. Не ми  остава 

време да се попитам – истински ли са? Истинска ли съм?
Или всичко е спектакъл, в който случайно съм попаднала на

сцената и главната роля е моя?
Разтърсвам главата си – дано заедно с падащите къдрици по

раменете ми паднат и мислите, които ме правят несигурна в
днешния ден и във вчера… За утре не мисля – аз съм публика. Винаги
съм била публика… Винаги съм наблюдавала чуждата игра… Но защо
ли сега имам усещането, че наблюдавам своята?

Или това не е игра? Не е спектакъл? Животът ли е това? Моят
ли?!

… Вървя с вързани очи към пропастта – колко е дълбока, не зная.
Знам само, че най-близките ми ме тласкат към нея – за мое и тяхно
добро. Аз вървя безгрижна, с лека стъпка, с лека душа – вярвам им… А
те? Те знаят ли къде е дъното на моята пропаст?

Или все пак – всичко е игра?!



… Пропастта е на една крачка от мен. И тя е отворен гроб…
Гробът на баба…
И сега мисля, както мислех тогава – че ще мина над празното
пространство; че нещо, което не е свръхестествена сила, а е

свръхестествена воля, ще ме пренесе отвъд…
Не ме пренесе. Останах си на моя бряг. И баба не възкръсна.
Вървя с вързани очи към бездната. Надявам се, че няма да пропадна в 

нея. Надявам се, че този път ще премина отвъд, стъпвайки по нещо, 
което не е свръхестествена  сила, а е свръхестествена воля. И ще
възкръсна. Но има ли нещо „отвъд”? Има ли друг бряг, на който да
стъпя?

Бездната още е далеч; още мога да мина край нея… Още – не съм
избрала път, в дъното на който е чашата… Защото Чашата е в
дъното на Пропастта… и тя ще бъде изходът, когато падна…

Страхувам се да стъпя на пътеката, която ще ме изведе до там…
Защото не познавам плътността на въздуха…

А може би ще трябва да се науча да летя?
…
Отново летеше. Самолетът ядеше разстоянието от Утре към

Вчера. Връщаше се – към своя софийски живот… Към своя
коловоз… Към своята окова…

Предаде дипломната работа. След няколко дни прибра
рецензиите си от двама независими преподаватели.

Започна последното чакане – седмицата на защитите. Тяхната
група бе накрая… Ели следваше разписанието си – кой знае 
защо, не искаше да го променя. Искаше  да вложи в нещо 
сигурно остатъка от разума си.

Сутрин ходеше в Института – четеше стари научни списания
в читалнята на библиотеката. Прибираше се вкъщи след обяд,
пиеше кафе с Люба, Мина и Зорка, а после отиваше на
тренировка… Понякога разхождаше Чарли, а след това дълго
говореше с Елиза – за вечните проблеми и за любовта; понякога
за насъщния и за оцеляването в ежедневието; понякога за йога и
нирвана, понякога за Ана…

 



ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ
Днес ще отида на кино, а после на разходка с Чарли… И се

чувствам виновна.
Това прави задължителното в нашия живот с живота ни – кара ни

да се чувстваме виновни, когато не се подчиняваме на ритъма му…
Все по-трудно ми е – да не се подчинявам. Все по-лесно е – да загивам
от умора на поста си…

Не питам вече кой е моят пост, защото няма значение. Важното е
това, че сме готови да загинем на всеки пост, само за да си спестим
възможността да бъдем свободни.

…
Ходих на кино. Разходих Чарли. Всички хлапета в градинката ме

ухажваха. Понякога се питам – наистина ли съм пораснала или те
имат по-верен инстинкт, питайки ме в кой клас съм и в коя
прогимназия уча…

…
Стъпили на перваза, врабчетата кълвяха клюновете си и

крадяха едно от друго трохите хляб, които не тъпчеха. Доцент
Неделчева гледаше през прозореца играта им, щастлива че ги
храни и прави добро. Даниела седеше на мекото кресло до
вратата на кабинета й и я гледаше. Най-после одрезгавелият
глас на преподавателката наруши тишината между четирите
стени.

- Дипломната ти работа наистина е забележителна. Не само
експерименталната част; не само резултатите… но и начина, по
който е написана… Логична и стегната… От всяко изречение
личи, че си мислила, когато си писала… Всъщност, това не е
всичко, но… може би е най-важното. Остава утре да я защитиш
така блестящо, както си я направила…

Ели мълчеше и гледаше войната на врабчетата.
- И още нещо… Все още не знам дали ще одобрят темата ти за

аспирантура… Но каквото и да се случи, трябва да напишеш
статия, в която да обобщиш резултатите си… Трябва да съдържа
всичко, което си писала, но в рамките на три, а не на шейсет
страници… И разбира се, трябва да бъде написана на



английски… Ако не можеш, ще ти я преведа… Каквото и да се
случи, не бих искала да се изгубим…

- Ще го направя…
- Даниела… Каквото и да се случи, желая ти успех… А за утре,

ще стискам палци!
Ели се усмихна и стисна ръката, която й бе подадена…
Бъдещето стоеше пред нея – като стена.
Щеше ли да намери брод през нея?!
Щеше ли да я разбие?!
Или да прелети – над нея…
Или да изпълзи?
Вървеше под зелената сянка на тополите. Вятърът вееше в

клоните им и виеше дългите им стебла… Превиваше ги – в дъги;
извиваше ги – като лъкове… И стреляше – с жълтеещите им вече
листа…

Листата падаха и я затрупваха – като слънчеви зайчета,
промушили се през шумата на още живите дървета. Вървеше –
сред тревата на алеята… Все още сочна, все още жизнена и
жилава… все още жива… макар да бе жълтееща тук-там…

Трамваят скърцаше встрани от пътя с вечния ритъм на всички
трамваи… С оня ритъм, който я приспа преди пет години,
когато вървеше и ровеше крака в същата алея, току-що оставила
във факултетната канцелария всички формуляри, с които се бе
записала за студентка…

Не знаеше как, но знаеше, че ще върви по същата трева и през
следващите пет години…

…
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – стар
В този толкова стар бележник, който никога не съм използвала

като дневник, пиша сега – няколко часа преди защитата на
дипломната си работа.

Пиша по традиция. Пиша – без да имам какво да кажа…
Пиша – за да имам какво да чета, след години…
Страхувам се.



Не от защитата. Страхувам се да напиша, че минават последните
часове от студентския ми живот…

Не искам да мисля – това ли е краят? Не искам да погледна напред
– какво ли ме чака…

Дяволски кръг – за да имам възможност и право да продължа
работата си в катедрата, ми е необходимо софийско жителство. За
да продължат временното ми жителство, трябва да съм назначена на
работа… Да се смееш ли, да плачеш ли?!

Не се смея и не плача… ще извървя пътя си… Но, страхувам се,
въпреки цялата будистка философия, която погълнах през
последните години, не мога да обичам онези, които ми отнемат
бъдещето, което други ми предлагат… Не, бъдещето, което сама
създадох… Какво безумие – в края на ХХ век средновековното право
управлява съдбите ни…

Мразя се. Защо беше всичко?
…
Загасих лампата. Гледам небето. Търся моята звезда… Преди

няколко дни я намерих случайно. Беше едра, светла, пулсираща в
синьо и в бяло… Дълго се взирах в нея. Взирах се – до ослепяване. (А
това означава, да виждаш само звездата и всичко друго да се превърне
в плътен мрак.) Тогава звездата намалява, сякаш изгубила
светлината си, която ти е дала… Нощта напредва. Когато отново
прогледнеш за света виждаш, че се е преместила…

Няколко нощи гледам моята звезда.
Дано утре защитя моята дипломна работа.

…
Опустошение.
Вече съм инженер-химик.
С отлична диплома.
Без софийско жителство.
А това означава – без бъдеще.
А това означава – никой.

 
Р.Р.

След защитата двама от членовете на комисията ме настигнаха в
коридора – един по един. Единият ми предложи работа в НИХФИ;



другият - в БАН…
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