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В памет на брат ми 

 

 

 

„Обичам красотата да бъде с мен. 

И затова снощи, на залез, 

украсих гората 

с тези чудни огледала…“ 

 

           Филип Попов 
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верую 

 

А  К  О  ? 

 

Ако можеш да запазиш мъжеството си, 

дори тогава, когато всички около теб са загубили своето, 

и обвиняват тебе за това… 

Ако можеш да вярваш в себе си, когато всички се съмняват 

 в теб, но не правиш нищо да разсееш техните съмнения… 

Ако можеш да чакаш и не се уморяваш да чакаш… 

или познавайки лъжата добре – никога не си послужиш с нея… 

или да мразиш, без да даваш път на омразата… 

и все така да не изглеждаш толкова добър, или така мъдър… 

Ако можеш да мечтаеш – но да не правиш мечтите си 

 свой господар… 

Ако можеш да мислиш – без да правиш мислите си своя цел… 

Ако можеш да се срещнеш с триумфа и отчаянието, 

и се отнесеш с тези две измами по един и същи начин… 

Ако можеш да понесеш да чуеш истината, която си изрекъл, 

преиначена… и от нея са направили – „примка за глупаци“… 

или видиш нещата, които са смисъла на твоя живот, 
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разрушени и спреш… 

и започнеш всичко отначало сам, без чужда помощ… 

Ако можеш да събереш в едно всичките свои желания 

 и ги рискуваш, с едно завъртане на зара… и загубиш… 

и започнеш всичко – от самото начало, 

без да промълвиш дори и една дума за тяхната загуба… 

Ако можеш да разговаряш с тълпата, 

но пазиш своите добродетели… 

или се разхождаш с крале – но запазиш своето достойнство… 

Ако нито враг, нито любим приятал могат да те наранят… 

Ако всички разчитат на теб, но не толкова много… 

Ако можеш да запълниш неблагодарната минута, 

с шестдесет секунди достойнство по пътя си… 

твой е светът и всичко, което е в него и което е нещо повече… 

ти ще бъдеш, – м ъ ж, с и н е  м о й … 
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К Р Е Д О 

есе 

 

Върхът на хълма, – черна телешка муцуна – бозаеше вимето на синия 
облак… 

„Ама, че писмо!“ – би рекъл Бонафус. – Достатъчно е да има мъгла и 
местност вече не може да има Това доказва и Слънцето, което 
милостиво грее и кара петела да мисли за разточителството на 
природата в края на една нещастна година, в която нетърпението така 
упорито разбърква редиците на хората. 

Този петел, който е един умен петел, но отдавна не помни своя вуйчо, 
ходи доста наежен, поради което и наказуемо подозрителен, защото 
така, както е тръгнал, той явно иска да внуши нещо; че отива някъде, 
може би, че изобщо ще стигне някъде и това някъде ще бъде нещо 
друго, а не тенджера. – И къде бързат хората, наистина. 

Всеки следва своята съдба по избор или като петела в някоя 
продължителна зимна нощ, след принудителен полов труд, с 
вкочанени от мечти крака върху оцапана пръчка, сънува просо и топло 
бунище. Защото ние повече мечтаем, отколкото вършим. И то винаги в 
свободното си време. 

„Но какво правят хората със свободното си време?“ – пита Бонафус… 
когато е ясно, че оставени на себе си те само биха гледали как то 
изтича като кръв от прегризана – от секундите – вратна артерия и не 
би им хрумнало да я спират дори, защото ако тя спре, това би 
означавало, че и времето е спряло и ние вече не сме живи – а ние 
искаме да живеем – и то в свободното си време. 
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„Кой казва това?“ 

Бонафус пак е озадачен, пак пита и мисли, че именно – времето е, 
което придава цена на пясъка, върху който стъпва петелът, той – 
умният петел, който носи своя гребен като съдба и белег на петелско 
достойнство и върху него най-често попадат клюновете, острите, на 
другите петли и от там изтича кръвта на петела – като времето. 

„Така, е!“ – казва Бонафус. После дълго мига в тъмното. Чуди се кое е 
„така“. 

Но това скоро му омръзва. Издърпал одеялото нагоре, той тежко се 
обръща и дълго пробира спомените си, усамотил се сред своите като 
нож в рана – силен – но без приятели. 

„Нема милост за вълка!“ – „Нема милост за вълка!“ – пищи вън в 
студената зимна нощ тъничка върбова вейка – „когато порасна – аз ще 
му строша главата…“ 

„Елементарно!“ – мисли Бонафус. – „Шумове!“ – „Тръстиката го прави 
някак по-инак, а излиза умно… “ „За едни времето е тежко минало, за 
друг настояще?“ 

„И колкото по-надолу и по-надолу – толкова по-нагоре и по-нагоре.“ 
„Лъжата е плебейско оръжие, лъжата е робска добродетел.“ „Били 
дълго роби, все още високо ценим това, по което са ни оценявали 
нашите господари.“ „И там, където трябваше да бъдат най-храбрите, се 
оказаха най-безсрамните.“ „А бунтарите обръщат стърнищата.“ „Трети 
с години ниско пълзяха из детелините сред знамена и песни – и сега се 
изправиха – без памет, за вина, но с духовният ръст на педя човек-
лакът брада.“ „Децата много се радват…“ 

„Свобода?“ – Свобода?“ – блъска в капаците и люлее вън в студения 
мрак сухите клони, на които ще се обесят юдите – свободният вятър. – 
„Мила Свобода – пази се от своите бранители…“ 
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В-к. „Литературен форум“ 1992 г 

 

Щ А С Т И Е 

разказ 

 

И днес отново същата горещина, но сякаш засилена от светлината на 
деня зад широките прозорци на болничния коридор. В амбулаторията 
е душно по това време. Оставям вратата след себе си и чувствам, че 
краката сами ме повличат срещу хората и персонала, които от дълго 
време вече не разпознавам, въпреки че требва да идвам тука всеки 
ден. Тежко се диша в тоя коридор, въздухът присъства в него – 
лепкав, осезаем, и подутата ми от горещината ръка търси свеж допир 
със стената. Влача ръката си и вървя, докато почувствам, че изпуска, 
при всека плочка, част от топлината си – така изкачвам всичките 
двадесет и четири стъпала до следващия етаж. До следващия коридор. 
След малко количките с храната ще застържат по него, отрупани с 
блестящите си поклащащи се тенджери, към столовата на 
отделението. И аз бавно се отправям натам. 

Русият от втора стая, изглежда, че и днес има посещение. Нашата 
болница е на една височина край околовръстния път – виждам го от 
прозореца, че стои долу, търпелив и без да се оглежда, застанал в 
сянката на портала. Оттам, по сивите квадрати на плочите между 
тревата, идват близките ни. В определените дни те се изкачват при 
нас в отделението. Стесняват се; стоят насърчително до леглата ни; 
усмихват се. Няма много какво да си кажем. Понякога чувствам, че те 
знаят повече за нас, отколкото ние самите, защото говорят с лекарите. 
После си отиват, задълго сподирени и търсени с поглед надолу, докато 
уличният шум ги погълне. Така получаваме чувството, че хората навън 
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не са ни забравили. Вече е обед. Дядо Йордан е застанал до мен при 
прозореца; дошъл е неусетно; чувам тежкото му дишане. Отзад 
санитарите разсипват храната, но той като в унес гледа към рядката 
акациева гора там горе, до неколкото къщи, накацали отсреща по 
хълма, край който минава пътят за неговото село, и не бърза да сяда 
за храна. Стои. 

Стои така, като че ей сега отсреща ще духне вятър – ще бръсне 
класовете на пшеницата и нежните чашки на дивите макове ще се 
люшнат; ще затанцуват един през друг, без ред, върху жилавите си 
стъбла на слога покрай пътя, който се губи в далечината. По тоя път е 
дошъл, може би, дядо Йордан дотук. Откъде да знае човек. По него, 
може би, се и връща сега той, в мислите си – силен, млад, заклинил с 
лакти тоягата отзад на гърба си, накривил шапка и весел, с радостна 
душа и лека стъпка. 

Привечер в маранята, с дългите си сенки, тези къщи изглеждат доста 
причудливи. 

На колене в леглото и без да сочи, понякога дядо Йордан вперва 
напрегнат поглед натам. 

– Те от тамока е пътя за наше село, Илийо, – гледай… 

 – Знам – обажда се до него Илия, без да погледне, обръща се на 
другата страна и ядосано придръпва одеялото си нагоре. – Казвал си 
ми го сто пъти. 

– Знаеш що е убаво наше село, Илийо… 

 – Знам. Като Пловдив. 

– А! Пловдив… – дядо Йордан е засегнат от тона на Илия, обръща се и 
внимателно го наблюдава как се завива. 
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– А защо? Или не ти аресва виното, къде сте го изпиле тамока едно 
време, с ония хърцòе… 

 – Е, я не знам? – трепнал дядо Йордан отведнъж смъква ръцете си от 
прозореца, където са били досега, и сяда на възглавницата си. – Яз не 
знам само, къде ще ти дева Господ душата на тебе един ден, Илийо! 
Опак човек си ти. 

– Защо? Затова, че ти истината говорим? 

– Истината! – дядо Йордан като, че се замисли за нещо. – Е ти… пак 
истина, го кажи, ама така, по-меко бе Илийо, да не ме мъчи!… 

През ден си говореха така. Но никога няма да забравя онази нощ. 
Помня, че болките ме пробудиха някъде към три часа, повъртях се в 
леглото известно време, почаках и разбрах, че няма да мигна повече. 
Седнах. Взех цигарите си и като се стараех да не събудя останалите, 
внимателно се измъкнах в полутъмния коридор. Откъм трета стая 
някой охкаше и с равен отпаднал глас викаше сестрата; вратата им 
беше отворена до края, но коридорът си оставаше пуст. Само в дъното 
до прозореца чух, а после и видях, че загърнати в тъмните си 
болнични халати стояха двама души. Лампата навън осветяваше 
безпорядъка на задния болничен двор – купчина разпилян пясък, 
някакво смачкано сито и разкъсана торба с наченат цимент, до три 
други, натикани и притиснати в нишата на приземния етаж. А те си 
говореха. 

– Слушай, Юрдане – протягаше ръка по-ниският от двамата към другия 
и настойчиво сочеше с пръст, – „Ангелете, да ти кажа и дяволете, са 
братя! Само че, ангелете те пазат, а дяволете те дават! Те така съм 
чувал, яз.“ 

 – Така е. Право говориш, Илийо. И яз това съм чувал. Е, пo-онаа нощ, 
кога е било, по едно време види се – задремал съм и те ти го; сънувам 
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яз, че къде мене иде Ване; яз знам, дека он е умрел одавна, ама те, яз 
го сънувам, че иде така, спроти мене…“ 

 – Кой Ване бе, Юрдане? 

– Одевио! На Гюргена. Они, воденичаре беа, е, некогаш, на Бразица, у 
Гюреджийското, ако си ги чувал. Умре по-лани. От техните мома май 
имат женета тука. Тъдева некъде окол болницата требе да е, защо 
виждал съм я яз два-три пъти да отива на работа. Нейнио мъж е 
шофьор у „Изида“. По едно време и на гарата беше… 

 – Та, иде Ване така спроти мене, както що ти го казах; таков един – 
бел, оклюшкан, грозен… а пристапува важно. Па каков си, викам, бе 
Ване, таков един, подуен. Градски обуща на тебе… палто?… – Ние, кае 
седиме у райо, дедо Юрдане, и слушаме райски пилета, вас да не 
слушаме, оти пискате тука, доле. Тè така ми каза. Така ми каза и 
помним, че се събудих. 

Дядо Йордан се замисля за нещо, умълчава се. Мълчи и другия. 

– То… умирачката, да ти кажем, е щастие, Юрдане, че знаеш. 

– Па, щастие е тa! И себе си че спасиш. А и своите че отървеш. Това, 
знаеш, Илийо, що трудно се чува такъв човек. Това не е кон, да му 
угодиш! 

Някой вече подвиква отзад. Храната е разсипана по масите, но дядо 
Йордан не се обръща. Оставям го на прозореца и отивам към дъното 
на столовата. Болните обичат да го канят при себе си, весело е на 
масата с него, чист старец, много неща преживял, със своя философия 
в живота и за всяко нещо със своя дума. – „Това, твоя Марко 
Кралевики, Илийо, да ти кажем“ – викаше той онзи ден на набора си, – 
е без акъл! Яз него не съм чул, некъде нива да е ожнал, ливада да е 
земал да окосе… а, къде оди, саде пие и се бие!“ 
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Ненавиждаше я той само „тая пуста седма диета“, както сам я 
наричаше – мъчеше го, защото беше напълно безсолна, та не му се 
сядаше и да се храни дори. А болестта му от ден на ден отиваше все 
по на зле и по на зле, всички го знаехме; то е некакво чувство, което 
постепенно се изработва у болния човек, свикнал да краде с поглед 
настроението на лекарите, движенията им, начина, по който ще се 
наведат над някого или ще се обърнат на тръгване, затова може би се 
и грижихме така за него и го обграждахме с толкова внимание и обич. 
Още повече, че днес имахме „разтоварен ден“, а той е неприятен, тоя 
разтоварен ден с варените си картофи без сол; с пилафа, който ни 
даваха като второ и гъстия компот, – „Гъст компот! Къде съм чувал яз 
такова нещо?“ Не разтоварен, а черен ден за дядо Йордан. Вчера, 
например, бяхме добре – имахме безсолна супа от картофи и моркови 
и „кюфтета“ от безсолни картофи и обезсолено сирене и компот – но 
само плодовете, без течността. Дядо Йордан бавно сяда срещу мен, 
дошъл е без да го усетя, умислен е за нещо. Нарочно избягва да 
погледне към щастливците, които са на обща храна; побутва голия 
като пета картоф в чинията пред себе си и сочи. 

– А яз, знаеш ли, толкова да съм я уважавал, това солта… толкова да 
ми е била она, блага на мене, а на! – Е, такова тегло като сегашното, 
се безсолно да ядем – некогаш, ее, кога е било. Европейската война!… 
пет-шеснаесе годин требе да съм бил тогава. Ама сол немаше, та 
немаше и на кого да се сърди човек. Това, сол! Къде ти; немаше така 
за цер! Сос соломура месеа, от това къде е останало по качетата от 
сиренето, – от него слагаха та месеха леб. Така беше. 

Обърнал глава, един от съседната маса бързо пренесе чинията си при 
нас. Дядо Йордан не го и погледна. Той обичаше да има слушатели 
наоколо, беше свикнал с нас. 

– Война, какво да се прави. Баща ми войник по фронтовете, ни го 
знаеме, ни го чуваме, пет деца дома, а яз, най-голем… така и така, 
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викат… насъбраа се у дома един ден роднини, комшии, навалиа се 
къде мене. Нема накъде вече, викат, Юрдане. Не се трае повече; че 
идеш по София, викат; да тражиш сол. Те ти каруца, те ти кон, не си 
малък – че правиш, че струваш, ама това без сол ич и да не си се 
върнал у село. И яз… какво да правим! Тръгнах. Отидох по София да 
тражим сол… 

Бре тука сол, там сол; разпитувам тука, молим се тамока, на едно 
место, – на друго, – нема. Дигат рамене. Донеси, викат; донеси нещо, 
я яйце, я брашно, че ти дадеме – че събереме сол. Яйцата тогава беа… 
три яйца за един грош. Така беше. 

Върнах се яз у село и разправих им едно друго, това що ми беа казали. 
И разтичаа се ората, кое е право – насъбраа, кой дваесе, кой триесе.. 
надойдоа, донесоа яйцата, натовариа ги на каруцата, пак ме изпратиа 
чак до накрай село – и яз, айде… та обратно у София! Сол че тражим. 

Вървим с каруцата, она трополи, а яз си мислим. А очите ми на четири 
шарат! Нема къде тоя път, викам си, секакви ора има, ама това – без 
сол, знам аз, щом карам нещо, без сол нема да се върнем. Така си 
мислим, де. И току кривнах у една улица. Ама не у тая къде питах по-
рано, а чекай, викам си; че мръднем у друга. Секакви ора има, може за 
по-арно да е. И те ти я по едно време, иде оная, с червена коса 
некаква такава една; не я знам каква беше. Така и така, вика, момче, 
какво носиш? Яйца носим, викам. Е, по колко ги даваш? Не ги давам за 
пари, викам, за друго ги давам. А говорим тихо. И се оглеждам така… 
пазим се от айдуци! Айдуци има по София, викат… че ти земат я коньо, 
я яйцата. Яз не знам де, ама така съм чувал, дека има айдуци по 
София. 

Ама оная като викна! – Мръсник, вика. Ти какво си мислиш бе, вика. – 
Мискинин!… – Аз съм честна жена, ти какво си дошел да ми искаш! Па 
като се разпеняви, па като се развика гушата и те тука е, трепери – 
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леле, намерих се у небрано лозе. Бре, чекай – викам, ма! А тя – нее! 
Наизлезнаа ора, наобиколиа ме отсекъде, не можем да се оправим. И 
те ти го по едно време, че иде един с бастунче, таков – михлюзин и 
половина; яз още като го видех… 

 – Какво е това, михлюзин бе, дядо Йордане? – някой пита, той е зад 
мен и не го виждам. 

– Михлюзин, ли! – дядо Йордан присвива очи и като че ли се замисля. 
– Ами какво да ти речем, момче: това михлюзино, де, и оно е човек. 
Ама за работа не го търси ти него. Он саде благо обича да руча и ново 
да носи! Те таков беше и те тоя… Разбута он ората, това го не чеках да 
направи, върти бастунчето между пръстите си, важен, важен – какво, 
кае, става тука? А оная като отвори една уста – това съм и бил казал, 
онова съм и бил казал. Какво съм ти казал, мислим си, нищо лошо не 
съм ти казал; така ме научиа ората, това ти и яз говорим. Така ли! – 
вика оня; па пресегна у каруцата та дръпна чергата и отви яйцата. 
Бре? И току почна да граби и да дава на ората, а на мене ми през това 
време говори, дека бележка щел да ми даде за них. И ония налетоа! 
Налетоа като пилци. Отсекъде. Кой шепи подлага, кой престилка. 
Чекай! Чекай, викам, бе човек… Ама ти що работиш? – и го теглим за 
палтото отзад. Теглим го, та се кинем, оти видим дека полита се къде 
яйцата. Тия яйца, викам, не са мои. Яз сол съм дошел да тражим. Сол 
ли, вика си дошел да търсиш? Поотдръпна се малко, да ме погледне 
така едно убаво. И като ме мелна с бастунчето те тука е… запали ми 
София! От болки чак ми присветка, свет ми се зави. Държим се за 
главата яз, а гледам дека ония още налитат. Сами почнаа да бъркат у 
каруцата, сичко да земат! Леле, причерне ми. Па като се извъртим и 
яз. Та като му мелнем една, на оня, михлюзино; и те ти го – он падна! 
Падна, лежи доле на земята и свирка сос пискало… свиркя имаше. 
Извади я от джоба, видех яз и свирка сос нея. 
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Додоа стражаре, ама беа от Богданлия, они ме познаваа и он като 
разбра – зема един стражар и че ме води у комендантството… 

Така каза дека у комендантството щел да ме води. А стражара сос 
него, оти го било страх от менека. 

И пристигнахме ние… А, чекай. Най-напред мене ме оставиа вънка, а 
он влезна. Така беше. Он влезна пръв и разправя дека щел да говори 
сос Коменданто за мене, а яз да чекам. Добре, викам… да чекам. Какво 
е говорил там, що е работил не го знам, ама те ти го, че по едно време 
оня ме вика. Коменданто… ме вика да влезнем при него. Оня козирува. 
Ти удари ли го?, пита ме Коменданто. Па… ударих го. Къде го удари? 
Тъдева некъде. Падна ли? Падна. Така. Право говориш; и той това 
каза. Оня козирува, отиде си. Излезна войник, та пое коня. И стражара 
си отиде. А яз! А яз що да правим сега, викам, господин Комендант. Яз 
у село требе да се върнем до довечера, сол ме чекат ората да им 
занесем, а виж що работат сос мене по София. Сега ти, вика, много, 
много нема да говориш. Коменданто, де! Виновен си, вика, и ще 
мълчиш. Земи сега отвънка коня и каруцата и като излезнеш оттука, 
ще завиеш веднага налево. По тая улица къде върви право нагоре. И 
се по нея че вървиш, никъде няма да се отклоняваш. А бе, какво ми 
говориш ти бе, викам, господин Комендант, та яз не знам да се върнем 
сега. Жив ли че се върнем… – Море, жив че се върнеш – вика; не бой 
се… 

Излезнах от портата яз и вървим, така както що ми каза. А не знам 
къде отивам? 

Не смеем и никъде да кривнем вече, – ни улиците знам, ни ората 
познавам, – водим коня и току сълзите ми напират, напират, па по 
едно време потекоа. Сами потекоа надоле. Леле, мислим си; леле 
майко мила, що ми душа загази на мене по тая пуста София… Ревем 
яз, хич се и не срамим вече, секнем се и водим коня. И току… те ти го 
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по едно време – пресрещна ме войник? Погледна ме! Пушката му на 
рамото. Ти ли си, вика Йордан от Караполци? Ама яз, отдека да знаем, 
що е телефон!… езика си глътнах от страх: Ни знаем що да му речем, 
ни можем да се оправим – само току стоим, гледам го, държим коня за 
юздата и ревем. Ела, вика, ела тука да те водим. Яз за тебе съм дошел, 
Коменданто се обади по телефона да те водим на едно место. 

Оф, викам си, майко мила, айде сега… ама, нема накъде – тръгнах? 
Войник с пушка ме води, къде че се девам. 

Води ме, води ме тоя и току – е ти го по едно време, че спре пред една 
висока бела къща. Обръща се къде мене. Те тука, вика… че оставиш 
коня и каруцата, а ти че влезнеш вътре. 

„А така…?“ 

И стоим. Не ме гледай, вика – действай… – Хвана коня за юздата, 
поведе каруцата?… – Разплаках се… 

Но излезна… та ни посрещна една висока жена, насмеяна такава и 
сърцето ми се поотпусна малко. С некаква дълга дреа беше, на гюлове 
– още я помним, а толко години минаа от тогава. – Погледна ме! Ял ли 
си, вика… – Море, ял съм; цела сутрин ме бият по София; яз не знам 
жив ли че се върнем, тука ли по София кости че оставим, знам ли… 

Оная, пак се насмея! – и сложи ми тя, принесе ми да се наядем. Още 
ручах, – и е го оня… Коменданто, дойде! Сложете яйцата тука, вика и 
ще ти дам бележка, че солта е за Караполската община, а с войника 
заедно, ще отидете в склада. Чувалче имаш ли си, вика. Имам си, 
викам, господин Комендант! Е, айде тогава. 

То, солта, вие може и да не знаете, ама може да се свива. Помним 
тогава, че толкова бързо напълних чувалчето яз – оти като се наведох, 
па като загребах; грабим, грабим – и с двете ръце грабим, а там сол, 
колко си искаш и нема кой нищо да ти рече. Тъпках-гньетох… тъпках-
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гньетох и с крак натисках – още пое, изду се чувалчето, та че се 
пръсне. Погледнах, – здраво е, мислим си, още може да поеме. И пак 
натискам… А видим дека войника ме гледа; гледа ме таков и се смее. 
Мооре, мислим си, смей ми се ти, нали се отървах яз… па и това 
щастие, сол да занесем у село, къде съм го сънувал – яз по едно време 
се си се бех отписал вече. Погледнах пак къде него, дали ме още гледа 
и напълних си и джобовете със сол… и баш тогава се сетих за торбата 
за зоб. Изтърсих я, напълних я и нея, натъпках я така, яката. Доволен 
ли си, пита ме Коменданто… беше се върнал да ме види що работим? – 
Доволен съм, викам, господин Комендант – та даже и предоволен! А, 
така. Ама яз сега не знам, да се върнем… викам. Улиците не познавам, 
па и страх ме е, да си кажем право. Не бой се, вика. Ще ти дам един 
войник да те изведе до рампата при Подуене. Оттам можеш ли да се 
оправиш? Можем, викам. Е, айде тогава. 

И те така тръгнахме! – войник седи до мене, важен таков, пушката му 
между коленете, а яз до него! Крепим се и карам каруцата, а на 
сърцето ми весело, весело, та чак че земем да запеем. Така минахме 
през цела София тогава, иначе що страх щех да наберем – леле откъде 
е сега, мислим си по едно време, оня „михлюзино“, къде го ударих, та 
падна, да ме види! Колко ли че има да се опули!… ама смее ли да каже 
нещо – а, а!, а пушката?… така си мислим, де. 

Като стигнахме рампата при Подуене и войника се върна. Бързаше да 
се прибере, а беше се стъмнило вече и яз реших да нощувам в Богоров 
– нашенка имааме женета там, свой човек, се по-друго е, иначе у тая 
черна темница кой ли не може да те срещне. И посрещнаа ме тамока, 
като свой, кое е право, принесоха ми та се навечерях така едно 
уубаво, за през целио ден; цела вечер им разправях що съм препатил 
и претеглил по София, посмеяхме се ние, па после ми и послаа та се и 
наспах едно уубаво, така за цели два дена. А на сутринта, – кога я 

 

стр. 18 

 



потърсих… солта; като погледнах у каруцата – нема я? Бре, ора, 
викам… къде е, дайте ми чувалчето, солта я нема? Солта беше у него. 

„Чувалчето“ ли? – викат. Па що имаше у него бе, Юрдане! Па, сол! Аа, 
сол ли – е она солта е евтина, а яденето е скъпо, не се намира лесно 
сега, знаеш го, не си вчерашен, война е. А очите им гузни и току 
мънкат… спал съм у тех; ял съм… на кобилата сено давали, зоб давали, 
подслон дали, всичко това пари струвало, та изкараа ме и длъжник да 
не можем да им се наплатим и те това ти е… говориа, говориа, земаа 
ми солта. Само торбата за зоб не беа успеяле да намерат, она беше 
под седалката, не са се сетили и това по джобовете що беше останало 
успеях да отървем, сичкото друго отиде. Отиде, та се не виде. Що ми е 
било мъка тогава, да знаете додека си отидем у село. Що мъка ми е 
било… 

И оттогава това, солта, я много уважавам. Ценим я като, най-скъпото 
нещо. Случвало се е дома, стока кога чувахме, е, едно време, ама това, 
да намерим яз, да видим некъде из двора, че е паднала, че е останала 
да се зяни сол… и от оная да е, на добитъка що я давахме, – 
каменната. Ама излизана била! Абе, къде ти – излизана, неизлизана, 
колко и малко да е – е те толинко парченце да е, ама яз я земем, 
дигнем я, па я приберем там в зимника – специално место си имаше за 
нея. И вардим. Да се не разпилее, да не я бутнат децата, да се позяни 
– толкова съм я ценил. Треперил съм над нея, къде се вика… От злато 
е била она повече за мене, те, честна дума ви говорим. Защо се 
смеете? 

А ние се превиваме от смях – какво да се прави… умееше да разказва 
дядо Йордан, всички се бяхме убедили, но кой знае защо, тоя път, като 
никога досега, той ни оглеждаше подред как се смеем, а неговите очи 
си оставаха сериозни и някак… тъжни! Някаква тъга, някаква мъка 
постепенно се промъкваше в тях, настани се там и като тежко обиден 
човек, той бавно наведе глава… 
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 – Е защо? 

Попита ни без да вдигне очи. И към никого от нас повече не 
погледна… само гласът му изведнъж притрепера, притиснат от накаква 
своя, дълбоко стаена в душата му вътрешна мъка и смехът в столовата 
бързо и без ред угасна. 

– Защо?… това се питам яз. Това не разбирам само. – Защо?… 

Обърнал длан и разперил пръстите към челото си – дядо Йордан още 
по-ниско приведе глава, забравил за нас и всичко наоколо и 
непрекъснато повтаряше едно и също. Ставаше нещо с дядо Йордан?.. 

Ние го разбрахме – някои дори бързо се спогледаха объркани… с ням 
въпрос в очите. 

– Кога… къде се вика, яз досега с човек не съм се скарал през живота 
си. Или да съм го обидил нещо… или пък да земем прека дума да му 
речем, или зло да съм направил на некого. Нема!. Яз такова нещо не 
помним. И се питам! И се това се питам, – откак съм тука… – А, защо, 
зема Господ, та ме толкова жестоко наказа, мене – сега се безсолно да 
ядем… 

Сп.“Пламък“ брой 4-ти на 1979 г. 
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Д Я Д О   Й О Т О 

разказ 

 

– Ама аз хич не го обичам това петле … – Дядо Йото тегли мустак и 
мърда вежди. – Я да взема, че да го заколя. Нито перушината му е 
перушина, нито опашката му е опашка, а и гласът му е един продран 
такъв – само плаши кокошките, па и мен ме стряска понякога. Тпфу-у-
у, – маскара… – Наблизо няма никой, но дядо Йото нарочно говори 
високо, та дано го чуе баба Еленка. 

– Па и да ме чуе, и да не ме чуе – това е. Ще го заколя – говори той на 
себе си и хлътва в зимника. Когато излиза оттам – в лявата си ръка 
държи жито, а дясната крие зад гърба си. 

След малко петлето се е разделило вече с перушината си и покорно 
лежи с краката нагоре в тенджерата. Дядо Йото обикаля около снаха 
си и устата му не спират: 

– Хем хубаво да го обвариш, ама… ще го приготвиш така, както му е 
редът, като за пред хора; няма да го яде кой и да е, ами на 
дофторчето ще го нося. Трябва да му се отсрамим ние на тоя човек. 

– Абе тате, нали онзи ден му носихме едно петле – бърчи чело снаха 
му. 

– Шшшт!… Ти ще мълчиш. Ще слушаш каквото ти говорят по-
възрастни хора от тебе. Петлета мнооого, а аз съм ви един. Мен квачка 
не може отново да ме измъти. Изпуснете ли ме – и край… – сопва се 
той и подритва дървата. 

– Е, сложи и тези. Нека ври на силен огън. 
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От години напред съселяните му го помнеха с две неща: с увисналите 
краища на рунтавите му мустаци и няколкото думи, които той 
употребяваше след всяко човешко изречение. 

Мустаците си дядо Йото донесъл от войната. Когато се върнал от 
Балканската война, те стърчели под носа му, големи, буйно израснали 
и отдалече изглеждало, като че ли е захапал врабче. Думите пък, с 
които той беше известен и по съседните села, се появили по-късно, 
заедно с годинките. Спре ли се някой да поприказва с него и както му 
е редът, ако най-напред попита: – Как си, дядо Йото? – Той ще 
отвърне поглед, ще затъпче на едно място, после проточи врат и 
пропее: 

– А, маани… маани… миналата година па некакво, ама таа година – тц 
! Нема да ме бъде… 

Тези дядо Йотови думи бяха извор на безброй шеги и подмятания, 
защото много хора беше изпратил до баира над селото той, но от 
двайсет години все една и съща песен си пееше: 

– Миналата година па некакво, ама таа година… 

Изправи се някой жътвар на нивата, да поразкърши схванатия си 
кръст, попротегне се и току жално изохка: 

– Ооох, миналата година па некакво, ама таа година… 

И колкото и да не му е весело на човек, като чуеше тези думи, не 
можеше да не се засмее. И по съседните села даже се майтапеха с тях. 

Не беше току-така без хич тревогата на дядо Йото. Чуваха го съседите 
му, когато се заразваля времето, да охка по двора и да се влачи като 
пребито куче. Но някой вяра хваща ли ти на село. Един ден съседът му 
тръгнал по някаква работа за околийския град. Дядо Йото го издебнал 
и застанал пред каруцата 
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– Кире бе – рекъл, – къде отиваш? 

– В града, дядо Йото. 

– Така, така… в града! Ами Кире, слушай бе, то трябва аз да ида, ама 
толкова път да бия, па и нали знаеш това дофторете какви айдуци са. 
Да идеш – само времето си ще загубиш. Знам ги аз тях. Всички 
дофтори са ортаци на попа; те морат ората, а попа ги опява и после у 
някоя меана заедно пият парите – не съм вчерашен аз… бъцне те там, 
бъцне те онам и сума пари ощипе от тебе, та по-добре е ти да идеш 
при дофтора – той, като не преглежда, по-малко пари ще вземе. Така 
и така – кажи му, – господин дофторе, аз имам един дедо. Болат го 
нозете, кажи. Ни рана има, ни отича – а боли! И под лъжичката го 
скубе, кажи. Та нека ти даде някакъв илач там, понекога помагат 
пустите – ето и шише съм ти приготвил, пък гледай да не забравиш, че 
миналата година па некакво, ама таа година… 

 – Добре, добре – рекъл Кире, шибнал конете и отминал. 

Вечерта, като се връщал, по едно време той се сетил за дядо Йото. 
Бръкнал в торбата и напипал шишето. Още когато го взимал, той 
знаел, че няма да му донесе лекарство – има си хас! 

– „Господин докторе, имам един дедо – болат го нозете. Ни рана има, 
ни отича, а боли… Миналата година па некакво, ама таа година“… – 
Киро се усмихвал в тъмното, – та да стане за смях и на чавките! 

Като минавал през едно село по пътя, той се отбил в кръчмата да 
изпие една чаша вино и отлял от него в шишето. Сложил и две-три 
щипки сол, намерил му една тапа, запушил го и хубаво го разклатил; 
след това го погледнал срещу светлината и останал доволен. 
Лекарството на дядо Йото било готово. 

Минало време и Кире забравил за тази случка, но един ден през 
дувара, като на лалугер, се показала главата на дядо Йото. 
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– Кирее – проточил жално той. – Тоя илач хич не го бива бе. Не 
помага! И пих, и мазах от него, нищо и половина. Все си ме боли… 

 

Отдавна беше това. Все болнав и сиромах си беше дядо Йото тогава. 
То беше по времето, когато с двете кравици той едва смогваше да се 
изхрани; когато през вечер лепеше с тесто и хартия счупеното място 
на лампеното шише и псувните му бяха по-люти и от дима над 
огнището; когато на докторите викаше дофтори и на влака – вапор. 
Сега дядо Йото не казва вапор. Не впряга и крави. Яремът отдавна 
гние на двора. Земята я оре трактор, а кравите живеят в просторен, 
светъл обор с чист, циментиран под. Дядо Йото им вика „кокони“. Това 
е живот, казва той, цял ден се чудят гледачите с какво да ги нахранят 
и как да им угодят, а като ги хване съклет и на разходка ги водят. Кога 
са сънували те това. 

Само докторите за него си бяха все още дофтори. В представите му те 
все още бяха някакви полубогове и „ония айдуци от града, дето се 
чудят как да морат ората и да „скубат“ пари от тях“. Но грешката не 
беше негова; който някога се е изгорил от каша, той и киселото мляко 
духа. 

 

Когато селяните заговориха, че в селото скоро ще си имат доктор, 
дядо Йото сви рамене: 

– Ехе, дофтор им се приискало на завалиите. Чакайте, бе хора. Вие 
дето се казва, до вчера за електрика поглеждахте – днеска дофтор! 
Много ще ви бръснат вас дофторите тука да идват, кога могат да си 
седат в града, а вие на крака да им ходите да ви „стрижат“. 

Но един ден докторът пристигна. Пристигна той и още щом го залаяха 
кучетата от края на селото, махленките бръмнаха: та откъде ли ще е, 
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па жена ще доведе ли със себе си или е ергенин, па как ли се казва, па 
къде ли ще живее, па я като ходи как замята единия си крак, па я 
перчема му – събираха се на групи и приближили глави, та с носовете 
в очите ще си бръкнат, шушукаха, шушукаха и набързо го разнищиха 
чак до цвета на чорапите. 

А в първия ден, когато той започна да преглежда – половина село 
беше дошло на преглед. Дядо Йото даваше ухо на това, което се 
говори тук-там, и накрая отсече: 

– Той, щом е опрял до тука – не ще да е много свет. 

А пък, когато един ден научи, че докторът преглеждал и никакви пари 
не взимал, ами само записвал имената в някакъв тефтер – той съвсем 
се отчая. 

– Е, тоя значи нищо не разбира! – знаех си аз… Това не е никакъв 
дофтор. Как може да е дофтор и да не „дере“! 

Може би дядо Йото никога нямаше да отиде при доктора, ако не беше 
гасил вар за новата им къща; може би на краката му нищо нямаше да 
се случи, ако не му беше толкова много жал за потурите. Като 
повдигна крачолите високо над колената, той запази потурите, но 
краката му изгоряха от варта, зачервиха се и до вечерта се покриха 
със ситни мехурчета. Цяла нощ къщата не миряса от него. На сутринта 
синът му го хвана за ръка и дядо Йото, ще не ще – влезна в 
амбулаторията. Ако беше влизал някога в аптека, сега той сигурно 
щеше да каже: Бре, бре, чисто като в аптека. Но неговите представи 
за мястото, откъдето се получаваха лекарствата, бяха много силно 
свързани с един образ, който винаги засядаше в съзнанието му, щом 
станеше дума за тях. Това беше образът на един дебел санитарен 
подофицер, който им раздаваше хинина там на фронта, през 
Балканската война – неговите ръце бяха космати, потни и имаха дълги 
черни нокти – като лопатки. Затова учудването му сега беше тихо, 
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като на първолаче, което за пръв път влиза в училище; белите врати, 
тишината и тая поразителна чистота, която където и да паднеше 
погледът, ловеше окото, извикваха у него един неопределен страх и 
смайващ трепет. Дядо Йото се захласна, забрави за болката и полека 
ходеше от стена на стена да гледа картините, които бяха накачени 
там. 

Когато не след дълго време излезна от амбулаторията, в дясната си 
ръка той здраво стискаше една дървена кутийка с мехлем. 

– Сега, като си отидеш вкъщи, ще стоплиш вода и ще измиеш 
внимателно и хубаво краката си от варта, след това ще ги намажеш с 
това лекарство. На другия ден ще повториш същото, после пак и така 
ще мажеш, докато го свършиш; след това ще дойдеш при мен да те 
видя – хайде… – лекарят го изпрати до вратата и право са си казвали 
хората – не му поиска стотинка даже, само мехлема си плати, а то 
колко ти е. Бадява! 

Като си тръгна към къщи, дядо Йото много бързаше и затова се отби 
само на седем-осем места да поприказва малко и така забрави една 
важна подробност, която не би била чак толкова важна, ако нямаше 
лоши последствия. Но той предварително се осъди на страдания, още 
щом се показа в двора и викна, та чак стресна бабичката си: 

– Еленкоо, веднага слагай големия котел с вода на огъня и дай насам 
коритото. Ще се церя! 

Докато чакаше да се сгрее водата, дядо Йото на няколко пъти отваря 
кутийката с мехлема и току завираше нос вътре и клатеше глава: 

– Хм ! Де да видиме. 

Като изми краката си, той ги намаза и постоя така малко. После ги 
натопи отново в коритото и ги изми, след това ги намаза, после пак 
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изми – намаза. Ми и маза дядо Йото, докато не можеше вече пръст да 
допре до тях. Тогава зина нагоре и викна колкото му глас държи: 

– Знаех си аз! И тоя не е свет. Всички до един са ортаци на попа… – 
Нали го гледам какво прави. Само седи у тая бела кутия и по цел ден 
се чуди колко хора да умори. И мазилката му една такава – не можеш 
миризмата да й определиш. Веднага разбрах аз,че не е чиста тая 
работа. 

И кой знае още колко време щеше да говори той, ако в двора не беше 
влезнал синът му. Като погледна краката на баща си, които стърчаха 
от широките потури като криви червени колци – свят му се зави. 

– А бе човек, ти в главата ум имаш ли? 

– Защо?! – не се предаваше дядо Йото. 

– Виждаш ли какво си направил! 

– Как какво? Мих и мазах! Той ми каза да се мия и да се мажа и аз го 
слушам – мих, мазах, мих, мазах, ама това свършва ли се; таа кутия 
дъно нема – а я ми виж краката. Всичката им кожа се свлече. 

– Ами ще се свлече та – кипна синът му. – Не чу ли какво ти каза 
човекът: да ги измиеш внимателно от варта, след това да ги намажеш. 
На другия ден пак и така, докато ти мине, лекарството ще се свърши, а 
ти какво си направил? Или реши да го свършиш на един път. Еех ! 
тате, тате… 

Дядо Йото се изпъна назад, като че се готвеше да се закашля, но се 
застоя така, сякаш се замисли за нещо и замълча. 

Вечерта го сложиха да спи седнал. Обградиха го с възглавници да не 
се катурне и през цялата нощ не го чуха нито веднъж да охне! 
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Когато на другия ден лекарят дойде да го види, дядо Йото седеше на 
сянка под ореха и не смееше очи да вди¬не. Само от време на време 
процеждаше по един гузен поглед през веждите си и мълчеше: какво 
мислеше – негова си работа. 

Мина време и краката му оздравяха. Излекува го докторът, но из 
селото сега тръгна друга приказка. Забърза ли се някой да върши 
някаква необмислена работа, току му подвикнат: 

– Е хей, ти какво почна? Като дедо Йото! Мий-мажи, мий-мажи! Не 
става тя така тая работа. Ако не вярваш, иди питай него. 

И пак смях, и пак подмятания. 

Шегите са си шеги, но тази случка за дядо Йото беше от полза. Има 
значение и това, че той промени отношението си към лекарите. Сега 
много често ще го чуете да казва: 

– Това нашето дофторче, това разбирам аз дофтор: ще те напъти, ще 
ти каже всичко така, както що требе. – Живот има пред тебе, дядо – 
казва, – живот, ехее. – И като ми шибне една инжекция, та като ме 
загрее, като ме затопли, отвсякъде огън ми излезе! Това разбирам аз 
лекарство. А не като ония буламачи, дето ги даваха ония хаймани от 
града, та не можеш и ползата му да разбереш. Па и те дофтори като 
дофтори ли беха. Тпфу – маскари! 

Ако сега срещнете дядо Йото и го попитате: 

– Как си, дядо Йото? 

Той ще направи обичайната пауза, ще въздъхне, хитро ще ви погледне 
с едно око изпод притворения клепач и ще проточи: 

– Абе, тоо мъчиме се. Ще гледаме да поживеем още три-четири 
петилетки, па после ще видиме, я камилата, я камиларя – и посяга към 
мустаците си. 
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Техните краища не висят вече като едно време. Сега те стърчат извити 
нагоре, ръцете му не слизат оттам и баба Еленка, когато и да го види, 
че ги суче, току разпери пръсти, пустосва го и му вика коцкар. 

И да не мислите, че дядо Йото се ядосва. Не, нищо подобно! Докторът 
му е казал да не се ядосва и той не се ядосва, защото ядовете – казва 
дядо Йото – вредили на здравето и съсипвали човека. 

Сп.“Наша родина“ брой 11-ти на 1958 г. 

 

Бележка на съставителят на „Кредо“ – събрани съчинения: 
Илюстрацията към разказа „Дядо Йото“, отпечатан в сп. „Наша 
родина“, е на Карандаш. 

 

стр. 29 

 



 

К Е Л Е П И Р 

разказ 

 

В същия ден по обед – тоя човек седеше сам край витринното стъкло 
на ресторанта пред една малка мастика и ядеше репички. Като 
приближих, видя ме, лицето му просветна – махна с ръка и се усмихна; 
изглежда беше скучал. 

– Напомняте ми времето, когато мъжете бяха за уважение. Има нещо в 
походката Ви от широко скроения човек. Седнете, ако обичате; ще 
бъде чест за мен? 

– Бързам – и се огледах, – нема да сядам, отбих се само да видя дали е 
минавал насам, Малешков… Малешков ли беше. Спомняте ли си? 

– А-а, Малешков! – той отпи скъперническа глътка от мастиката, 
погледна ме, направи пауза; после изведнъж се оживи сякаш ме беше 
очаквал да си приказваме. 

– Спомням си, разбира се, как да не си спомням. От едно село сме с 
него, заедно израснахме, дето се вика, братовчеди сме нещо. Седнете, 
ако обичате. 

Приседнах. 

– Хубав човек, нали? Приятел, кавалер, мъж на място и така нататък – 
Вие какво мислите за него? 

– Че е мошеник. 

– А, да. Виж… Има такова нещо. 

Замълчахме. Тишината изглежда го подтисна. 
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– Една мастика, ще пиете ли? 

Поколебах се, но доста учтиво бех погледнат, немаше как: 

– Ще пия – рекох. – Може! 

– А ако смея да попитам… не от някакъв еснафски интерес, разбира се, 
ние сме интелигентни хора, но ме интересува така… Защо Ви е 
притрябвало Гошето? Има да Ви дава пари… дефицитна некоя част за 
кола, интервенция в Митницата – връзчица нещо, двойно гражданство, 
ходатайство, работа в чужбина, – нещо от сорта, – и ме погледна 
внимателно. 

Не отговорих. Изключителната му прозорливост ми беше неприятна. 
Позабавих отговора, но кимнах, че е така. 

– Знаех си! – той въздъхна. – Знаете ли колко съм му говорил: „А бе, 
Гоше – казвал съм му, – недей така бе, Гоше. Хвани се на работа, 
стани човек, млад си още. Това твоето живот ли е. Днеска ще ти се 
размине, утре ще ти се размине, но то не може все така да кара. Ще 
попаднеш на некой темерут и дето се вика, ей така за два лева ще те 
пречука и хич окото му нема да трепне – има ги всякакви – нали? 
София е това, голям град, хора много, знаеш ли на какъв ще налетиш.“ 
Не искам да кажа нещо лошо за Вас, но и аз да съм и аз нема да му 
простя. Така ли е. А, наздраве! 

Чукнахме се. Моят събеседник сбърчи чело, погледна нагоре през 
стъклото и кимна към улицата: – Май че ще вали… 

Погледнах и аз. Съгласих се. Небето беше натежало. 

Замълчахме. 

– Той… не беше такова момче Гошето – но баба му! Тя. Тя е виновна. 
Тя го тикна в кривия път него. Беше еднаа, знаете ли – имаше 
бакалница на село… 
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 – Така ли! 

А не разбирах в какво може да бъде виновна някаква бабичка за това, 
че нейният внук има да ми дава пари, а толкова време не мога да го 
срещна. Смятах да си тръгвам, бях нетърпелив и чаках оня да свърши, 
да го попитам как мога да се добера до неговото „Гоше“. 

– Да ама тя не беше бабичка като бабичка, а бабичка тарикат! 

– ? 

– Тарикат! 

Нищо не разбирах. 

– Избягаме от училище, чакай сега, не ме гледай такъв. Идеме при нея 
да я обиколим, да видим какво прави и дебнеме кога ще се залиса, да 
влезем да отпънем нещо… деца нали! Надникнеме през прозорчето, 
откъм малкото стайче, а тя знаете ли какво прави? Лепи восък на 
паланзата отдолу, там където слага това, което мери. Сети ли се! – и 
ми намигна. – Друг път, гледаме; бръкне в буркана, вземе бонбонче, 
развие го, – оправи книжката внимателно, лапне го. Клати крака, 
плете чорап. Клиенти чака; така беше едно време. Посмуче го минута 
две, извади го от устата си, завие го в книжката и – хайде обратно в 
буркана! Ни лук яла, нито… такова. После в калабалъка го продаде 
заедно с другите и му вземе парите. Не е нищо, значи! Аз защо Ви 
казвам, Гошето от нея ги научи тия работи и после, като напусна 
училище и започнаха да го оставят в бакалницата, то правеше същото. 

– Браво! 

– То… ние и училище не можахме да изкараме. Съдба!… – Моят познат 
въздъхна, положи длани на масата и заоправя покривката. – Аз ти 
разправям – тц, тц, – уф майка му стара пак тоя зъб, два месеца вече 
ме мъчи. Немаш ли некой познат зъболекар – или чакай ще питаме оня 
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катил, като дойде – Гошето. Той има всякакви познати. Та, имахме 
един учител, щур, щур един такъв като див петел. Свиреше на 
окарина… абе, ти знаеш ли какви учители имаше едно време, бе! 

Размърда се на стола, привлече се напред, полегна върху масата. 

– Млад си ти, къде ще ги помниш тия работи… загледа ме. Очите му 
станаха някак, тъжни. – Това не беше училище, а адско мъчилище, 
знаеш… Имаше и една песен такава: – „Ах, вий учители, адски 
мъчители, ах ти училищее адско мъчилищее“ – и така нататък. И сега 
настръхвам като си помисля само. Провиниш се, да кажем в нещо – 
бой! Не знаеш колко е седем без четири – бой! Закъснееш за училище 
– бой! Учителят си имаше пръчки; колкото ученици толкова пръчки. 
Всеки ученик си имаше пръчка, значи, с която го бият. Като се счупи 
от главата му, изпращат го да си отсече другаа! Сам. Разбирате ли?… 
Инквизиция! То, дето се вика, ние вместо да научиме нещо – 
оглупехме от бой. Шашардисахме се! По-умни влязохме, по-глупави 
излязохме от тоя зандан – ооф, майка му стара, какво ли не става на 
тоя свят, огладнях, колко ли е часа. Искате ли да обядваме? 

– Я бе? – той се обърна към келнера. – Дай нещо за ядене – и ме 
погледна. – Две чорби и нещо второ, мусака или гювеч, там… много 
обичам гювеч. Вие какво ще вземете. Гювеч?… 

Беше ми безразлично. 

– Добре тогава: две чорби и два пъти гювеч… или, мусака!… не е ли 
по-добре! Въпреки че тука я правят с много лук, – за магданоз, черен 
пипер… въобще да не говорим. 

„Бива си го и тоя“ – помислих си и от учтивост реших да му правя 
компания с гювеч. Казах тържествено: „Гювеч!“ 

 – Идеално! – той се усмихна. – Значи и два пъти гювеч, и… и една 
бутилка там, от онова специалното, Кабернето, което е… – Ти вино 
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пиеш нали, немаш язва, това-онова, диета не пазиш. Браво! Мой човек 
си, значи. Така де, нема да векуваме и потри ръце. 

Келнерът записа поръчката и се отдалечи. 

– Разчувствах се, знаеш… спомени. Та, за Гошето говорехме. А! 
Пропуснах да ти кажа. Тоя учител, същият; освен пръчки имаше тесла 
и пирони. Гледай му акъла. Като се провини некой от нас, той вземе та 
– в това – в средата на стаята, в коаято учехмехване, то беше старо 
училище някакво останало от незнам кога си, имаше дирек и като се 
провини некой от нас, той хване теслата, изкара те в средата на стаята 
и с няколко пирона, вземе та ти закове потурките за дирека. 
Представяш ли си!? Другите учат, сричат, подсмърчат, а ти стоиш там 
прикован като… като, такова. Колко пъти ни е ковал! Щур човек. И на 
окарина свиреше… ама, не в стаята, където учим, а вечер или рано 
следобед така, като се върне от училище – живееше току през две 
къщи от нас, у Сановите. – Тате, Бог да го прости, като го чуеше и току 
речеше – „Даскало па наду рого!…“ 

 – Идилия! 

– Ама колко! 

Храната пристигна и докато не изсърба супата си, моят събеседник 
дума не продума. Стана ми чак смешно; беше много гладен. Ставата 
при ухото му подскачаше като ексцентрик. Най-после повдигна глава, 
изпъшка, разрови гювеча с вилица, посоли го, отхапа от едно люто 
чушле, наля си вино, наля и на мен, и се намести на стола така – 
посмъкна се малко. С пълна уста посочи с вилицата през прозореца: 
„Заваля!“ И ме погледна. По челото му бяха избили ситни капчици пот. 

– Та за Гошето… Такаа. Заергене се той, поотрасна, започна да пее 
нощем по сокаците, да прави бели, това-онова… А наздраве… Неговият 
старец имаше много пари и Гошето го крадеше. Почна да пие! Поеше и 
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приятелите си, а приятели около него, какво да Ви разправям – с 
каруци да ги товариш. Гошето плаща! После чак, разбра той, кой му е 
приятел и кой не е, но нейсе. 

Един ден се събрали и какво да правят, какво да правят… Решили да 
гуляят на зелено. Нищо лошо, нали. Нарамили те дамаджаните с 
виното – това-онова, едно друго – а две шилета, досвидяло им се да ги 
купят, откраднали ги от един егрек. Оттам, – в гората и, – на шиш! Па 
като ги опекли… като почнало да се лее онова ми ти вино… па като ги 
избило на песни… Ааа, Гошето беше песнопоец. Вие не го знаете. 
Певец можеше да стане от него, – света да обикаля днеска – да не го 
познаваме сега с Вас, ама откъде акъл! Па и представяте ли си, – 
нашето Гоше… трътлесто едно такова никакво и дюстабанлия – певец! 
Здрасти!… Много си е добре сега той. Пее си по кръчмите… що му 
требва от мечка ремик, – фрак да носи. Каквато е свиня, ще се напие, 
ще падне некъде да се наспи с него, ще го омърля като… като, такова. 
На нищо ще го направи. А това, фрака, е капризна работа. Най-
малкото петънце по него и веднага личи. Официална дреха. Но, 
мисълта ми беше за онзи – другия. За овчара. 

Разбрал той, че му нема шилетата и тръгнал да ги търси. Тук шилета, 
там шилета… Бре! По едно време слуша той – хора пеят на една 
поляна. Приближил предпазливо, надникнал през храстите, поогледал 
така – две кожи висят на едно дърво, сушат се – то не, че се сушат, 
ами така както ги одрали, така ги и захвърлили върху дървото. Едното 
шиле имало петно някакво на гърба, познал го. Не им се обадил, че ще 
го набият, дума да не става; ами полека-лека назад, назад, та в 
селото. Оттам право в общината. След около час дошли поляците, 
арестували ги, затворили ги. Като ги обискирали в Гошето знаеш ли 
какво намерили, – а сети се! 

Не можех да се сетя. 
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– Не можеш? 

– Е, не мога. 

– Спестовна книжка! 

– Какво? 

– Леко, не се дърпай. Спестовна книжка и в нея осем хиляди лева суха 
пара! А това навремето беше цяло състояние. Откъде ще ги има 
Гошето тия пари като не работи, нито пък има странични доходи 
некакви, нали. Ясно! Като се научи неговият старец, па като изрева: 
„От мене ги е крал айдутина, от мене ги е крал, чудех се аз – край, 
свърши се – убих го!“ Взел пушка, търчи насам-натам с нея – ще го 
стреля. Къде ти. Спуснаха се хора, взеха му пушката, затвориха го 
вкъщи, не могат да го умирят, а той само повтаря: „Да не го виждат 
очите ми, името му не искам да чуя… Чувате ли, именцето му, 
мамицата му…“ 

Е, така се затри Гошето от село! Изчезна некъде, не го видях има-нема 
цели шест-седем години. Къде е ходил, какво е правил през това 
време, не знам. Изгони го неговият старец, свършиха му се парите, 
свършиха се и приятелите му. Един ден го срещам – не мога да го 
позная. 

Моят събеседник се поразмърда, погледна към мен – засмя се; посочи 
празните чаши: – Имате ли нещо против?… 

Усмихнах се и аз, винцето наистина си го биваше, и свих безразлично 
рамене: – Щом си рекъл… 

 – Я бе! – той повдигна към келнера празната бутилка. – Още един път 
от същото. Това Каберне си го бива, – и ми намигна. – Много приятен 
човек сте Вие, харесвате ми. 

Пресегна се, тупна ме по рамото… 
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Премълчах. Говореше шумно – едва ли не половината ресторант 
гледаше към нас, но не ми беше работа да го притеснявам; чакахме 
Гошето! 

– Та, за Гошето… докъде бях стигнал? А, да! Срещам го, значи, един 
ден – не мога да го позная. Отслабнал, почернял, брадясал – три дена 
не бил ял, поиска ми пари на заем; чувате ли ме добре, „на заем…“ 
Откъде ли ще ги вземеш, бе Гоше, мисля си, да ми ги върнеш – но 
нейсе… Аз бях търговец тогава, два магазина работеха за мене; почтен 
човек, с тежест, уважаваха ме. Седнахме така както седиме сега с Вас 
и той ми разправя. Пустото му Гоше! Не знам… А, ето че виното идва. 
Не знам – да се смее ли човек с него, да плаче ли. Скитал насам, 
скитал натам, къде ли не го духал ветъра; тухли правил, бостан пазил, 
бакърджия бил; по едно време с някаква циркова трупа се влачил, 
преседял и шест месеца в затвора – ей така за права Бога, набедили го 
– ужким де, Гошето ще ми ги разправя на мене, че бил откраднал 
нещо и още, и още.. И край нема. По едно време решил стражар да 
става. Лека служба, рекъл си, дрехи, храна, почит, калъчка… нали? 
Хорско уважение, страх – така е! Ще стана стражар, мислел си, и ще се 
върна в село да им затворя устата. А старият ако много знае… 

Но не му било писано. За тая проста служба тогава – образование 
искаха. Най-малко четвърто отделение. А Гошето и второ не можа да 
изкара. Пак се отчаял той; с някакви конекрадци се събрал – били се с 
ножове една нощ, ухото му щели да отрежат. Вие ако сте забелязали, 
едното му ухо е малко така, нали? А така! От това е. Та, след тоя бой 
Гошето избягал и от тях и пак решил стражар да става – та да им го 
върне – но каак? Как! Нейсе… за всичко си има хора на тоя свят. 
Намерил той някакъв тарикат, който му изпил една дамаджана вино и 
го научил на акъл: Ще вземеш, рекъл, бе будала, удостоверение че си 
завършил Първо отделение, ще му прибавиш едно римско пет, така, че 
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да стане Четвърто – и готово! „Брех“, плеснало се Гошето, как не съм 
се сетил по-рано. А наздраве!… 

 – Наздраве… 

 – Но между нас казано, той още от малък си беше глупав. Природно 
някак, така. Халахийда! Гледайте сега какво става; като сложиш 
римското пет… ето така – той остави чашата си настрана и започна да 
чертае с нокът по покривката – става римско „четири“, нали? Точно 
така. А ако го сложиш отпред, пред едното, става шест!… Та, мислило 
Гошето, мъдрувало, правило струвало и един ден се изтърсило с 
документите и заявлението заедно с удостоверението, което 
удостоверявало – какво… – че нашето Гоше е завършило Шесто 
отделение? Чвор!… Изгонили го. Ще го изгонят, разбира се, как нема 
да го изгонят. „Шесто отделение!“ Такъв глупак не се ражда всеки ден. 

Е, напоследък само той, дето се изтарикати така; поотрака се, между 
хора се движи, издяволи се, научи некои неща. Оня ден, например, 
така ловко преметна един будала, ама така майсторски го излъга – та 
чак му завидях. Вярвайте ми, завидях му – мамка му негова и Гоше, да 
му се не надява човек… Ама и оня! И него си го биваше. Той па не 
вижда ли, че на Гошето толкова му е акъла. То като говори, – все 
смига, все шушляви, все се оглежда и изведнъж – бааам! – на ти, 
заповядай моля ти се, четири тона двойно промити пирински въглища, 
франко в къщи! Професор бил някакъв… жив нещастник. Кандидат на 
науките – що за титла е това, не ги знам – има ги всякакви, нали, сега 
те са цели дивизии; двойно промити въглища му се приискали, котле 
си имал вкъщи, да си го палел с тях, че горели без пепел, ахмака!… 

Имах чувството, че тоя се напи! 

– Но откъде да ми е сега тука, той… ей така, както си седиме днеска с 
Вас, да го попитам аз, кой му е дал на него тая диплома!… Той не знае 
ли, че в България частни мини нема. Откъде ще има Гошето мина. А? 
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А, кажете ми Вие. Откъде? Та и инсталация за двойно промиване на 
въглища, нали – за специални клиенти. Добър ден! Много съм добре. А 
ти търчи сега да го гониш с документа – с товарителницата де, у 
ръката – къде я немаш: 

– Я слушай… 

 – Но така е! Не, че е толкова глупав, не искам да кажа това, чакай, 
чакайте грешно ме разбрахте. Щом е професор – изпитва студенти, 
нали – интелигентен трябва да бъде, иначе как. Но алчен!… иначе 
удобен. Плаща си честно и почтено – изтимар ти пуска мангизите в 
джоба – и „кюти“. Какво нещо, наистина. Та аз мога да му издам 
медицинско свидетелство – на него! На тоя човек. И то, само от тоя 
един единствен случай. Защото алчността в момента го беше 
заслепила, беше му залепила очите, той не беше нормален, иначе 
щеше да се усети. Но има един модерен принцип – „аз да се вредя, за 
другите ако остане“ – така ли е? Така е, я! А, така! Щом е така – наа ти 
сега на тебе едни четири тона „двойно промити“, та да ме запомниш за 
цял живот – и Гошето в това отношение дори, да Ви кажа, се явява 
нещо като… 

 – Нищоо! – чух гласа си аз и се уплаших. Тоя наистина прекаляваше. 
– Нещо като „нищо“, се явява твоето Гоше! И вместо, да се явява… 
кажи му на тоя отвратителен негодник, че най-добре е да ме намери, 
той знае къде и да ми върне парите да не се стигне до положение да 
се разправяме по друг начин, – нещо неясно? 

Протегнал ръка аз твърдо станах. Време беше да се усетя защо съм 
тука. 

– Ще говоря, разбира се, как не – надигна се и оня, опита да ме хване, 
но аз се дръпнах, ръката му повлече чашата и я разля – хората в 
ресторанта се захилиха, помислиха, че сме се скарали. – Ще говоря с 
него и ще видите, че ще Ви върне парите. Извинявайте, забравих. 
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Оставете го оня! Та бива ли, Вие сте такъв благороден човек, аз още 
като Ви видях… И колко пъти съм му говорил, но разбира ли от дума 
това говедо. Седнете, моля Ви, недейте така. Винаги съм му сочил за 
пример себе си, така, от приятелска гледна точка. Какво бях аз едно 
време?… Попитайте ме. Два магазина работеха за мене, цяла София ме 
познаваше – ларж, кавалер; апартаменти – два, вила, кола, жени, 
пари… Бях тъпкан с пари. Това Франция, Гърция, Германия, Сърбия – 
всичко съм обходил – делови контакти, нали, посрещане-изпращане; 
гаргара си правех из тях, познавам ги на пръсти. Какъвто живот съм 
живял аз – това вие младите не сте го и сънували. Какво знаете за 
живота вие. Нищо! Но както и да е, така стана – взеха ми магазините, 
вилата, това-онова, наложи се, продадох колата… Какво да се прави. 
Живот! Сурова магия. Трябва да се живее по някакъв начин. Останах 
гол като пушка? Имах жена – напусна ме. Обра ми и последния парцал. 
Трагедия! Два от костюмите ми, впрочем, още ги носи последният и 
мъж. С мерак ги ших, английски плат… Но както и да е. Не се отчаях. 
Комисионерство, търговийка, балончета, фъстъци – скърпвах двата 
края. Пресекна и то. Добре. Да легна да мра ли? Не!… Отворих си 
магазинче. Два на метър и половина. За какво ми е повече. 

Моят познат приседна, в бутилката беше останало вино, той го 
доразля. Седнах и аз. Оня простак все можеше да се излъже да мине. 

– Намерих една машинка за разпъване на тесни обувки; почистих я, 
смазах я. Отворих си магазинче за разпъване на тесни обувки, един 
вид. Някои ми се смееха. Прави са! Нека се смеят. Правиш се на 
будала и парите капят. Така ли е? Хората днеска будалите обичат, от 
умните се пазят. Вие какво си мислите. Всичките ми познати идваха 
при мен. Така. И да не са им тесни обувките – идваха при мен да си 
поговорят, да се поразтушат. Донесат малко ракия и почнем – лаф, 
лаф, лаф… Нема по-велико нещо от сладкия лаф, Ви казвам… Спарта! 
Какво е Спарта? Глупости. Надминаха я. И Наполеон… и Александър 
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Македонски. И кой ли не. От цялата им история сме запомнили само, 
че са ги били с пръчки! Но вземете една Атина?… Нали! Какво нещо, 
какъв темел!… Още си служим с него. И какви са били тия хора – 
кажете ми Вие? Всички преживяха заблуди, само те се усмихват. 
Защото и след двайсет века, пак сме невежи! И е така! Искаш ли да 
живееш добре, – пести си времето. Искаш ли да живееш красиво, – 
пилей гоо! Американците мислят, че времето е пари. В Гърция казват – 
времето цена нема. Идете в Гърция и ще се уверите, че и живота край 
нема. Идете в Америка и ще помислите, че живота свършва, – утре! 
Петрол нема, вода нема, енергия нема. Бързат… Всеки правото търси и 
кривото върши. Приличат на сиромаси, които си дояждат крайщника!… 
Агресивни били. Как нема да бъдат. На простака какво му е работа. 
Машината милост не знае. По-грозно от американската архитектура 
нема, а тя плъзна навсякъде. Погледнете комплексите ни. Лудници за 
нормални! Без кафене, без кръчма. Птица не се завърта… Врабчетата 
мислят, че са на фронта! Супермаркети с контур на крематориуми. 
Вътре продавачките като бити. Учтивост, усмивка, Боже опази; 
търговски маниер, нали – къде ти. Бегай от тука! Не продаваме! А това 
ни затрива. Човек загуби физиономията си, загуби спокойствие, 
сигурност. Колкото по се свива – по-широко му става, а това е 
парадокс. Чувате ли, нашият живот е един парадокс, ние сами се 
чудим как я караме. Ако дойде лекар с понятията си за нормален човек 
от преди петдесет години, ние всички ще имаме диагноза! Без 
физиономии, един до друг, кандисали хора, с грайфера на времето по 
гърба… Пестил! Пещерният век идва Ви казвам. 

Отметнал глава, наведнъж опразни чашата. 

– Ако това, което идва, въобще ще бъде век! Век от две минути. Това 
направиха големите скорости. Свиха Земята. А от какъв зор?.. Земята 
боледува. Всички го казват. Дала е каквото е могла. Баста! То не може 
все така да кара. Трябва отдих, а отдих нема. Отпред нож… отзад – 
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кол! Автобус без управление. Приличаме на хора погълнали отрова и 
отишли на кино! Екранът мърда там, нали, заглавичква ни. А после? – 
Бетон! А някои възпяват голямата скорост… Красотата щяла да спаси 
света? Надяват се, повтарят го. Горки го бил казал. Та какво като го е 
казал Горки. 

– Достоевски! 

– Без значение. Те и него не го разбират! И кого ще спасява тая 
красота?… Идиотите! И от кого? Пак от тях. Между красивото и 
практичното нема нищо общо. Красива е водата. Красива е 
сърничката. Убием ли я – става полезна! Всяка придобивка отнема 
своето. Въздух, земя, спокойствие. И коя красота, питам Ви аз? 
Утрепахме истинската – сега ще измислиме друга, нали, 
функционална, рационална, муниципална – ще се раждаме четвъртити 
и голи, готови кубисти. Удобни за дувар – да се из’таковаш… на него… 
Извинявайте, говориме глупости, разбира се. Но е така! Да Ви налея 
ли… 

 – Не стана ли много? 

– Много на душманите. Стегна ми се душата нещо. Дай бе?… – 
келнерът беше с гръб. – Дай още едно Каберне… 

Оня само ни погледна през рамо и мълчаливо понесе прибраните 
чинии към офиса, не се разбра, ще донесе ли, нема ли да донесе… 

 – Обичам да пия. Не знам… Не знам къде се загуби тоя човек – доста 
време вече не съм го виждал, сигурно е умрял. Но нищо. Така е сега. 
Който умря – кяри! 

– Гошето? 

– Не! Не, Гошето. Оставете го Гошето – Гошето е простак! Да разбере 
човек това трябва ум. А той нема такъв. И граби, от когото му падне. 
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Една вечер имаше в себе си двеста и седемдесет лева, а сутринта ми 
поиска пари за цигари. Това какво е! Искал да живее със замах. А 
ходи… като, такова! Оставете го. Имаше в София един белогвардеец – 
за него се сетих. Идваше при мен в магазинчето, приятел на 
останалите, значи и мой приятел. Показваше звездите пред Халите. 
Тогава там имаше всякакви работи. С една тръбичка – цол и половина. 
Малка! Телескопче някакво, не знам откъде го беше изровил. 
Показваше светилата по небето и взимаше стотинки за това. Ето Ви 
Сатурн… това там е Венера, това – Марс, Млечния път, галактики… 
Селяните в София тогава бяха малко. Караше я зле! А вечно пиян. 
Сергей, бе – питал съм го – не помня точно как се казваше, руско име 
беше някакво; защо, казвал съм му, ти така непрекъснато и отчаяно 
пиеш. Какво е това отчаяние у тебе? А той знаете ли какво ми 
отговаряше. Винаги. – „Ката си памислиш, казваше ми, в сравнении 
всех осталное, какая мааленкая нашая Земля… Как да не напиешся?“ А 
какво направихме ние с тая Земля?… Която и без това е малка! 

Прекъснаха го. Двама души търсеха место, изправиха се до масата, но 
ние чакахме Гошето. Той изглежда ги беше забелязал по-рано, защото 
го видях, че бързо премести чашата си пред третия стол. И цигарите 
му бяха там. 

Колебливо те се отдалечиха към дъното и седнаха, свалиха мокрите си 
шапки. Лицата им потънаха в мрак. 

– Не ги гледайте, дразнят се, знам го от личен опит. Не разбират. 
Немат самочувствие и всеки поглед ги обижда – толкова маси наоколо, 
а те решиха, че точно при нас трябва да се накълцат. 

– Както и да е. Пиете доста, не мислите ли, с тази стават три бутилки, 
човек на възраст сте вече. 

– Не мисля! Не мисля, ако не пия. Най-хубавите мисли ми идват, 
когато пия, това исках да кажа. А защо пия? Попитайте ме. И аз ще Ви 
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кажа… пия, защото ме е срам!… Това е. Това е самата истина. А защо 
ме е срам?… Попитайте ме пак. И аз ще Ви кажа – „Срам ме е, – че 
пия“… Екзюпери, нали? „Малкият принц“, – епизодът с пияницата. 
Какво нещо. Виждам, че ме гледате учуден, но аз Ви споменах. 
Антиквар бях. Няма книга, която да не съм прочел, преди да я продам. 
Слабост. Пропуснати години, може би. Какво да се прави. А Де Гол го 
забранил в родината му… Представяте ли си? Какво е един Екзюпери – 
за Франция! После същият тоя Де Гол сам се ликвидира с един 
референдум. Въобрази си, заинати се, оглупя. Това обяснява всичко. 
Един пост прави от големия по-голем, от малкия по-малък, затрива го. 
А нашият шества по света – малък принц, – усмихва се от страниците 
си, четен, обичан, боготворен, – завинаги!… Свят! Свят, Ви казвам. 
Империя… От читатели! Най-верните. През всичките двайсет и четири 
часа от денонощието – от сън да ги бутнеш – споменеш името му и те 
ще се усмихнат. И нито един предател между тях, нито един мръсник, 
нито един комплот или отричане с оплюти светини. Нито един 
изменник или подлизурка – те немат место там. Какво ще правят те 
там? Те не го разбират. Той не е техен. Той! Представяте ли си? Той, 
най-разбраният човек на Земята. Какво ме гледате. Пийте! 

Топъл вятър вече вееше краката ми под масата, но виното затова е 
вино; тоя човек не изглеждаше чак толкова „затра“ за какъвто го взех 
в началото. Хванах се, че го слушам и дори ми става симпатичен… 

 – Но всеко зло за добро. Така е. Както казва народът. Почнат ли 
много да викат по някого – накрая той ще излезне правият! Моята 
симпатия никога не ме е лъгала. Но и това се плаща: неспокойствие, 
лутане, терзания, нали! Нищо не идва даром. Погледнете ги – 
Дебелянов, Ботев, Левски, Яворов, – плеада! „Скитам аз бездомен и 
самин… а дъждът ръми, ръми, ръми“. Или, „все тоя дъжд, небето сълзи 
ли пролива“ – у Яворов… И така нататък. Сега да отидеме, сам ще се 
уверите, – и сега ги вали! Бюстовете им от дъжда понякога така 
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светят, особено вечер, когато светлината идва далече някъде 
отстрани, притулена от листата на дърветата. Какво интимно нещо, 
наистина! Чудни преживявания съм имал. Помня една вечер, около 
Докторския паметник – с тези мощно израснали дървета там, виждали 
сте ги предполагам – пак беше валяло дъжд, вървяхме с един поет, 
той много обича стари книги, питаше ме нещо по работа: тогава стана 
дума и той издекламира едно свое стихотворение. Забравил съм го и 
това е естествено, но в него имаше такова едно нещо, че – те… 
„дърветата… напомнят нашите тела, а ние скръбните им, стойки!…“ 

 – Красиво! 

– Малко е. Тука има и ум, и тъга, и разбиране. Но бягството от 
страданието ражда ето такива бисери. А колко осигурени мерзавци са 
били техни живи съвременници, като си помисли човек, нали.. Плоска 
кал! Спомнете си за един Яворов; на улица Витошка, когато се спънал 
в пясъка, стоварен на тротоара и очилата на полуслепия нещастник 
паднали. И онова малко Наполеонче – жалкото офицерче – което от 
желание да се докара някому, крещяло: „Тоя, още ли е жив, бе!“… 

Това го бях чел. То беше успяло да ми направи дълбоко впечатление, 
защото и днес аз съм убеден, че Яворов е бил невинен. 

– Каква тъпотия, наистина! А де го сега, него. Де го, де! 
Офицерчето?… Нема го. Нема го, разбира се, и нема да го има. Защото 
споменът за такъв човек е само един – срам! Пийте… 

 – Ще пия, бъдете спокоен. 

– Сега, когато излиза, че всичките усилия дори на един Наполеон, да 
речем, в крайна сметка са били само да дотърчи до остров Света 
Елена, – да го нахранят с мишеморка! 

Очаквал ефекта от думите, с подканящо движение той вдигна чашата 
си към мен. Последвах го веднага – засмях се, стана ми весело. 
 

стр. 45 

 



– Така де! Тука не е Света Елена. Ние сме обикновени хора. С други 
думи – хора, надживели всички! Нямаме грехове. На съвестта ни нищо 
не тежи. Никой не ни проклина нас; катран в чашите ни не капе. 
Имаме право на тоя светъл подарък на живота… 

Чашите ни звъннаха. Ние бяхме почти приятели. Дъждът вън зад 
стъклото продължаваше да вали. 

– Нека и вали, земята му е подложена. Тука е забранено да се пее, 
гледам че се разчувствахте. 

Не мислех, че е така, но немаше за къде да се бърза: 

– До къде бях стигнал… а, да отклоних се малко: Любов към 
изкуството, какво да се прави – навик го наречете – все същото, но 
така разговорът става по-сочен. А любовта е ужасно нещо! Особено 
несподелената. Или натрапената такава. Ужас! Никога не съм вярвал, 
че така може да се страда от нея. Аз както съм страдал от любов и от 
зъби, такава участ не пожелавам никому. Осъмвал съм… 

Хайде – тоя се напи! 

– Но това, чакай, това беше друго – а, да! Сетих се. За магазинчето 
говорех. За ония дни, бях по-млад, сега изглежда съм почнал да 
забравям, е, мина и това… Карай не бой се, ще поръчаме още. Келнера 
не изглежда много учтив, но плана на заведението трябва да върви. 

– Гошето не мина, интересна работа? – аз огледах назад по масите, 
хората бяха оредели. Ония двамата си бяха отишли. 

– А ние за какво сме тука? Въпреки че той е мръсник! Той, ако ни види 
отвън, може и да не влезе, знам му маниера аз на него. Но ще видим. 
Та… мина и това. Така. И от там ме изгониха! Както Ви казах. 
Строшиха ми магазинчето, блок направиха на същото место. Да са 
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живи и здрави, нали. Господ да ги убие! Но пак не се отчаях аз, 
антиквар станах… 

 – Това го каза! 

– Именно! Криминални романчета, списанийца, това-онова, порно-
морно, наистина не върви, но ако не тече – капе. Боря се! Никой не 
може да ме упрекне, че не живея честно. А не като Гошето. Това 
неговото живот ли е, питам Ви аз?… Търсят го! Не сте само Вие. Чакат 
го пред тях, бият го. Завлякъл е сума народ. Миналата седмица, 
например, един го хванал – избил му два зъба – оплака ми се. Бунак! 
Стигнал е до там да не може да направи и двеста крачки по някоя 
улица, без да се вмъкне в двайсет входа – да се крие от хората, които 
не иска да срещне, защото има да им дава пари. Очите му 
непрекъснато шарят насам-натам, като на невестулка, пази се. Вие 
затова не можете да го срещнете – как ще го срещнете – той още 
отдалече като Ви види, бяга. 

Келнерът дойде без вино, въздъхна, късно било, затваряли вече и 
започна да прави сметката. Прошари с поглед – два пъти варено, два 
пъти гювеч, мастика, малка мастика, бутилка Каберне, втора бутилка 
Каберне, трета бутилка Каберне, хляб, салата, репички, швепс… 
Огледа още един път критично масата и драсна чертата. Почна да 
боде с химикалката по цифрите. 

– Един момент! – моят събеседник се надигна и успя да надникне в 
бележника! – Това шейсет и едно, какво е? 

– Салатата! Зелена салата с яйце… 

 – Браво. Донеси яйцето тогава! Яйце в нашата салата немаше. 

– Много си видял ти, не виждаш ли, че си пиян? Другарю, имаше ли 
яйце в салатата?… 
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Махнах с ръка. 

Келнерът продължи да смята. 

– Па много скъпо това Каберне, бе? 

– Шкембеджийницата е на ъгъла! – и посочи с химикалката през 
стъклото. 

– Хайде сега. Какво искаш да кажеш! 

– Не ми пречи. 

– Нема да ти преча, но такова. Това е малката мастичка, нали? 

– Да. 

– А така! Сега, ако може… Много Ви моля, момент. Момент само! 
Малката мастичка и репичките – отделно. Аз искам да си ги платя. – И 
ме погледна. – Честно! 

– Защо? 

– Немам пари. 

– Каквоо!.. 

Не знам как съм погледнал. Сигурно съм станал кривоглед от 
изненада, защото оня се уплаши. 

– Бях ги поръчал преди Вие да дойдете – значи аз трябва да си ги 
платя. Да имах пари – лесно – аз колкото хора съм поил и хранил 
някога ехее, защо и Вас да не нахраня, но сега немам, нали Ви 
споменах и одеве; не върви! 

И заобръща джобовете си. 

– А защо поръчваш тогава вино, бе!… Теле такова! И гювеч!… 
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 – Моля, моля. Ако може без обиди – хората наоколо слушат – аз не 
съм теле, човек съм, имам достойнство. Гювеч поискахте Вие, всички 
чуха – искате ли да попитаме. 

– Кого да попитаме. 

– Хората да попитаме тук, в ресторанта – или те за Вас нямат никакво 
значение – така ли? Всички чуха, че казахте: „Гювеч!“ Медальон с гъби 
да бяхте поискали, медальон с гъби щяха да Ви донесат, така де. Има! 

– ? 

– Хайде – усмихва се той, но лошо – нека не се караме; винаги можем 
да се разберем с Вас, интелигентни хора сме, нали? Да вдигаме 
гюрултия тука да ни слушат простаците не е хубаво. 

Келнерът беше застанал зад нас с бележника, безмълвен, но отегчен и 
някак безразличен. Санким, вижте там уредете – разберете се кой 
какви пари ще даде – и не ме бавете, не сте само вие… 

Браво на мене! Класика! Отлично ме нареди… и тоя мръсник. Браво! 

Немаше къде да се мърда. Без да се оглеждам, бръкнах, извадих, 
отброих – пари. Платих си! 

Сп.“Пламък“ брой 12-ти на 1984 г. 

 

Бележка от съставителят на „Кредо“; събрани съчинения на Филип 
Попов; изд.2009 г.: 

В 12-ти брой на списание “Пламък“ от 1984 г; орган на Съюза на 
българските писатели; от 63-та до 71-ва стр. е поместен разказа 
„Келепир“ на Филип Попов. 
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Смятам за неоходимо да отбележа, че авторския текст на разказа 
„Келепир“ в списанието е съкратен сумарно с около четири страници, а 
смисълът на текста на 68-ма и 69-та страници е нелицеприятно 
перифразиран. 

 

 

В упоменатия по-горе сборник „Кредо“ текста на разказа „Келепир“ е 
автентичен; авторски; на Филип Попов. 

Л.Ф. 
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П У Ш К А Т А 

– литературен филмов минисценарий – 

 

То беше бяло куче, 

но му викаха „Манго“. 

 

Изстрел! 

И смъртно изплашено, едно бяло куче презглава бяга край ниски, 
изгорени от Слънцето храсти, в неравен терен; неговият бяг е 
стремителен, – снежна топка сякаш, – запратена в рядка гора. 

Прескача нисък плет – провира се под друг, под още един… 

 

Момчето бавно сваля пушката от рамото си. Усмихва се и малко 
припряно, по мъжки, дръпва ръкохватката. Празната гилза с 
превъртане изскача нагоре и то поглежда към Мъжа. Той доволно се 
усмихва – „Браво!“ Поема пушката от ръката му, после тръгва към 
отсрещния бряг. Те двамата са долу в ниското, при реката, сред гъсти 
върби. 

Момчето нетърпеливо прецапва напред пред него и вдига от земята 
една празна консервена кутия. Очите му светват! 

Защото, ударена почти в средата, консервената кутия е изкорубена от 
куршума и на задния й край са „цъфнали“ грозни, озъбени крайща. 

Но възторгът на Момчето е безкраен. 
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Топъл и покровителствен е погледът на Мъжа. 

 

Двамата се връщат към къщи. Те са далече и в гръб. Говорят оживено 
нещо, малкият често пита, нетърпеливо протяга ръка. Той носи 
пушката. Прехвърлил я е на рамо и придържа ремъка с палец, така 
както правят това „истинските мъже“. Дори разтяга крачки, да ги 
изравни с тия на Мъжа, гуши признателно глава в ръката му и 
поглежда нагоре към него. Пак поглежда, пак гуши глава и разтяга 
крачки… 

 

Селска къща. Градина. Двор. 

Излязла да ги посрещне, пред къщата е застанала Възрастна жена – 
здрава, внушаваща доверие селянка, с открито, добро, чисто лице. В 
ръката си държи писмо. 

Като я вижда, Момчето трепва и затичва към нея – тя го подхваща под 
мишниците, повдига го на гърдите си, но пушката се препречва между 
тях, цевта едва не я удря по лицето, и тя малко ядосано я сваля от 
рамото му: 

– Махни тази пушка де, това за тебе ли е …Я!… – и търси с поглед 
Мъжа – Вземи си я!… 

Момчето е успяло да грабне писмото, държи го в едната си ръка; с 
другата е обгърнало шията на жената и от такова едно неудобно 
положение най-после успява да разкъса плика, изважда писмото, 
поглежда и радостно вдига вежди: 

– От мама! 
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И притиснала страна до главата му, с безкрайна нежност Възрастната 
жена го понася към отворената врата на къщата, да влязат вътре. 

 

Мила мамо и татко… 

Момчето е започнало отговора на писмото, но една муха влачи 
вниманието му из стаята и го разсейва. Погледът му блуждае известно 
време, после то изведнъж присвива око. Хваща молива като 
въображаема цев на пистолет и се прицелва: 

– Кхх!… – но „изстрелът“ е явно безуспешен и то движи „цевта“ след 
мухата, оголва зъби и: Кх-кхх…! Кхх!!! 

По едно време мухата кацва на прозореца. И то решава да я хване. 
Захвърля молива върху писмото, изпъва скули и погледът му се 
втренчва. Нещо жестоко се появява върху това детско лице. Свило 
шепа и затаило дъх, Момчето предпазливо се примъква към прозореца. 
Но мухата литва. То я проследява с поглед… 

 – Баф!… 

 – Манго!…? 

Момчето изненадано поглежда навън и очите му светват, защото точно 
под прозореца, в тревата, е застанало бялото куче и така радостно 
върти опашка, та чак гърбът му играе. 

– А бе, ти?… – чуди се как да му се нарадва Момчето и заканително 
махва с пръст отгоре – къде избяга ти одеве, бе, а? 

– Баф!… 

 – Чакай! – Момчето весело се смее, забравило вече за мухата и му 
прави знак с ръка, да чака. 
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И изчезва от прозореца. 

То отваря някакъв шкаф, взима набързо отвътре едно голяма парче 
хляб, мисли малко и взима още едно – отрязва и малко месо, после 
притваря шкафа. Оглежда го отвън, дали е така както си беше, пъхва 
всичко в джоба си и изведнъж се втурва навън. 

Протяжно изсвирване с уста. 

Това е сигнал! Той идва някъде от зад къщата и Манго за момент е 
объркан. Но миг след това, като стрела се втурва натам – вижда 
Момчето и с радостно скимтене се хвърля с предница върху него. 

 

И двамата тичат вече в надпревара през градината надолу към реката. 
Те прескачат един плет, прескачат втори, после Момчето се връща към 
първия, да обърка кучето – и отново се втурва напред. 

На брега на реката Момчето изува сандалите си и нагазва, но кучето 
се страхува. Момчето го дръпва към водата, но кучето като опарено се 
изтръгва назад. 

– Хайде де!… 

Момчето настойчиво го подканя, после тръгва да прегази реката. И 
кучето присвива уши, скимти, върти опашка и пролайва; да не го 
оставят, но не иска и не иска да влезе във водата. 

Момчето поспира, изчаква известно време, после продължава напред. 
И кучето става неспокойно. Тича по брега, връща се и най-после по 
някакви камъни, като скача ловко от камък на камък, успява да се 
прехвърли оттатък без да се намокри… 

 

За момент ги виждаме, че се мерват далече някъде в полето. 
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Кучето тича само. То като че върви по следа, защото души ниско в 
тревата, поспира, като че да се увери в нещо и пак се втурва напред… 

Спряло до едно дърво, то опира лапи о дънера му. Изправя се, гледа 
нагоре и изведнъж надава радостен лай! 

Момчето се е маскирало горе в клоните, но трябва да слезне. И тупва 
долу. 

– Стой тука! Куш… куш, Манго!… 

Играта изглежда ще продължи, защото кучето послушно ляга в 
тревата, макар и малко неохотно, протяга лапи напред, за миг се 
обръща да погледне и пак поставя главата си върху тях. 

– Куш! 

И Момчето побягва; да се скрие някъде другаде. 

 

Играта наверно е продължила доста дълго, защото и двамата 
изглеждат изморени и просто се влачат под Слънцето. 

Приближават някакъв изоставен градинарски долап – колелото и 
кофичките за изтегляне на вода са махнати, останал е само 
резервоара с малко позастояла вода, но бистра и дълбока. 

Манго поглежда, но не му е интересно – вода! И се оттегля настрани 
под рядката сянка на едно дърво. Ляга, изплезва език и тежко, на 
пресекулки диша. 

Жега! 
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Момчето се суети, поглежда към кучето, поглежда нагоре и примижава 
срещу Слънцето. Хваща се за яката на ризата, но отпуска ръка и взима 
от земята шепа камъчета. Пристъпва към ръба на долапа и мързеливо 
ги запраща едно по едно във водата – шлюпп!… шлюпп!… 

Кръговете се удрят о стените, връщат се и правят фигури. 

Решило да се изкъпе, Момчето мисли известно време и бавно започва 
да се съблича. 

Останало голо на брега, то стои така известно време, после 
постепенно се накланя, нарочно отпуснало тяло – още – малко, още – 
малко… докато накрая съвсем мързеливо пльосва във водата – но 
внезапно поело дъх и освежено от хладната вода, надава радостен 
неразбираем вик и с ръце буйно я разплисква около себе си. 

 

И пружина сякаш подхвърля Манго. Ушите, опашката и козината на 
гърба му щръкват; той изниква на ръба на долапа, вижда Момчето и 
надава тревожен накъсан лай! 

Забелязало тревогата му, Момчето решава да симулира давещ се човек 
– премята се, бълбука, размахва ръце и вика задавено, докато Манго 
без да откъсва очи от него, обикаля, скимти, тъпче на едно място и… 
скача във водата!! 

Появил се на повърхността и присвил уши като мишка, той бързо 
започва да цапа с предните си лапи, протяга шия към Момчето, още 
малко, достига го… и завира муцуната си в него…! 

Момчето прекъсва играта. Постъпката на кучето изведнъж му е 
направила много силно впечатление. И става сериозно. Защото 
въпреки цялата абсурдност на случката, фактът си остава един, че то 
идваше да му помогне. 
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С две-три гъвкави движения то достига стената, изкатерва се горе, 
ляга по корем, подхваща кучето и го изтегля от водата. Поглежда го 
внимателно, с чист порив на радост и изведнъж прегръща главата му и 
я притиска до гърдите си. 

– Маанго!! Глупчо миличък. Ами, аз няма да се удавя, бе. Ти мислеше, 
че ще се удавя, нали? А?… Хайде кажи си. Мислеше нали… Кажи си 
де…? 

А кучето едва ли не получава впечатление, че то наистина е спасило 
Момчето, защото радостта му няма граници. 

 

– Остави тази проклета пушка, стига си я щракал и ела да вечеряш; 
чуваш ли ти?! – гласът на Възрастната жена идва от другата стая. 

Момчето застива на местото си, хванало пушката с две ръце и чак не 
диша, а криви лице и се чуди как са могли да разберат оттатък, че 
именно с пушката се занимава сега. 

– Защо „проклета?“ – глухо пита мъжки глас оттатък. 

– Е, така. „Проклета!!“ И не знам защо не вземеш да я махнеш от 
стаята; да я скриеш някъде тая… 

 – Хайде сега пък да я скрия. Защо? 

– Не виждаш ли, че не излиза от стаята, все в нея се държи. 

– Нека се учи той. 

 

– И ръкава си разпрал някъде! 
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Момчето престава да дъвче и поглежда. Освен Възрастната жена и 
Мъжа, на масата, с чиния пред себе си седи и възрастен мъж, почти 
старец. 

– А! Това ли… то е от тела – приключва Момчето. 

– Какъв тел? 

– На Гугуруш „какъв!“ Там дето са заградили нещо, та да обикалят 
хората. 

– Е, какво прави чак там? 

– Гонихме лисици. 

– Лисици ли?? – поглежда го изненадано Мъжа и забравя да дъвче. 

– Да-а? 

– Там няма лисици, какво си гонил ти?! 

– Така ли?… – озадачено е Момчето. – Е, ние не знаехме. 

Пауза. 

– Кои, вие? 

– Ние с Манго, „кои!“ И да видиш… – Момчето внезапно се оживява и 
оставя лъжицата. И хваща мъжа за ръкава:.- Вуйчо! Като стигнахме до 
резервоара, един голям такъв, с бурен, където ги въртят конете и като 
печеше онова ми ти слънце, ама така, пот, пот от мене… 

 – Яж… яж, сега! 

Смъмрено от Възрастната жена, Момчето прекъсва разказа си, малко 
ядосано спуска лъжицата в чинията и я поглежда накриво: „Добре де, 
ям сега!“ 
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– Защо пък студена? Брее! Не беше студена, екстра беше. 

– Ти отново ли искаш да се разболееш – клати загрижено глава 
Възрастната жена и изведнъж неспокойно протяга длан към челото му 
през чиниите. – Да!… Ето! Челото му пари!! 

– О-о-о!… А, бе чакайте да ви разправя най-интересното бе… „парело 
на челото!“, все ги измисляте едни такива, не може човек нищо да ви 
разкаже. За Манго исках да ви разкажа. 

– Остави го ти Манго! – прекъсва го Мъжа. 

– Защо да го остава?… 

 – Остави го и виж там какво има. 

– Къде? 

– Под печката… 

 – Какво има? 

– Виж де! 

Момчето става от масата, вечерята е завършила и малко недоверчиво 
тръгва натам, приклеква, вглежда се, протяга ръка, но внезапно я 
дръпва, пак се вглежда, после протяга и двете си ръце и с радостен 
вик измъква изпод печката едно малко и рошаво сиво кученце, най-
много на месец-месец и половина, с тъмни петна по гърба и муцунката. 

И се обръща със светнали очи към Мъжа: 

– Как се казва?… 

 – Ураган. 

– Какво?… 

 – У р а г а н! 
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Момчето не разбира. 

 

– Ураган… Хей, Ураагаан!… 

Но песчето – малка космата топка, която още не си служи добре с 
краката – залита, после присяда, повдига глава и гледа мътно. 

Момчето недоверчиво цупи устни: 

– Ама, и ти си пък един „ураган!“ 

 – А, чакай ти!… – чул го е Мъжа. – Като се върнеш догодина, чуваш 
ли, през лятото – ей такъв ще бъде, на! – и Мъжа отмерва с длан доста 
високо от земята. – Какъв звяр ще направя от него аз… А-а! Какъв звяр 
ще стане той! Майка му да влезе тука, в двора – ей така, като нищо, да 
се спусне и да я сдави… 

Момчето го поглежда без още да е разсеяло недоверието си, после 
бавно накланя глава: „може, не знам“… 

Те и тримата са на двора, близо до сайванта и Мъжът, приклекнал, 
почиства и застила със слама, не съвсем нова, но удобна кучешка 
колиба. Към нея е прикачен синджир с нашийник, който е захвърлен 
настрана. 

Приклекнал встрани, Манго, както винаги е в добро настроение и 
опашката му убедително свидетелствува за това. Момчето го 
поглежда: 

– А Манго, къде ще живее? – пита то, като се навежда да разгледа по-
добре колибата, която застлана вече обилно със слама, е станала 
доста уютна за куче. 

– Остави го ти Манго – приключва Мъжа. 
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– Ами, тази къщичка нали е негова? 

– Беше. 

 

В средната голяма стая на къщата. 

Възрастната жена приготовлява някакъв куфар. Дрехи са разхвръляни 
около нея, това са дрехите на Момчето, но тя се суети, търси нещо. 
Изведнъж, както „рови“ из стаята с поглед, спира неподвижна, сетила 
се за нещо и сърдито подвиква: 

– Ама, ти пак ли влезе в стаята?! – и отправя несигурен поглед към 
вратата. – Какво правиш там? 

После се вслушва. 

А Момчето е застинало неподвижно. След това предпазливо пристъпва 
към ъгъла, държейки с две ръце пушката (въпреки забраната, то пак си 
е играло с нея) и изплезило език от напрежение, я оставя до стената. 
После подвиква. 

– Нищо… 

 – Сандалите къде са? 

Момчето поглежда краката си. 

– Ами, събуй ги де… – жената се е приготвила да му се кара, но 
уморено се отказва. – Изми ли се? 

Момчето я поглежда смутено: „не се е измило.“ 
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Манго радостно тича напред, после спира, втурва се срещу тримата, 
разминава се с тях, прави широк полукръг, застига ги – и отново, 
стремително вдига прахоляк напред. Играе. 

Мъжа носи куфара. Той е с униформата си на полицейски поручик. На 
две крачки зад него Възрастната жена е хванала Момчето за ръка. То 
следи с поглед играта на Манго, но му е тъжно и често се обръща 
назад, като че си взима сбогом с лятото, с реката, с къщата, с полето, 
които ще види едва догодина. 

 

Рейсовата автобусна кола е пълна до половината. Пред вратата й са се 
натрупали хора, които чакат реда си да се качат; хора с багаж, бързат, 
суетят се наоколо. Момчето се прощава с баба си, тя го целува по 
страните, по челото, пак по страните, говори непрекъснато – заръча 
му нещо. Но то се отскубва от нея, оставяйки букета в протегнатата й 
ръка и бурно се хвърля в прегръдките на Мъжа, обхваща с ръце шията, 
с порив притиска страна до лицето му и сияе от възбуда. Мъжа го 
повдига нагоре-нагоре с две ръце, завърта го един път около себе си, 
подхвърля го пак нагоре, но няма време. 

И Момчето внимателно е поставено на земята. Но Манго веднага скача 
върху него… едва дочакал реда си, той като че е заразен от възбудата 
на хората. С лапи върху гърдите на Момчето, той радостно скимти и се 
мъчи да го лизне по лицето, но главата му внезапно попада между 
малките длани. Момчето вика от радост, но ръката на Мъжа го 
подтиква вече към вратата на автобуса: „Хайде, време е“. А Манго не 
го оставя. И съвсем наивно иска да се качи заедно с Момчето в 
автобуса, но кондукторът явно не е съгласен с него, защото му 
препречва пътя с крак и се опитва да го ритне. 

Манго се дръпва, но не се отказва. Пак тръгва натам и трескаво търси 
пролука, да се шмугне вътре. Пак го прогонват… 
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Докато той води тази безнадеждна борба, Възрастната жена и Мъжа 
следят Момчето през прозореца, как ще се настани, къде ще сложи 
багажа си; усмихват се и отвреме-навреме промахват с ръка. 

 

Пропуснала последния пътник – някакъв дебел шишко със сортова 
капела – вратата най-после се затваря и колата пали да тръгва. Манго 
стои пред вратата, тихо скимти и не отделя очи от нея, хранещ 
някаква необяснима надежда, че вратата ще се отвори, че Момчето 
пак ще се покаже, ще скочи от там, и пак ще… 

Но нищо такова не става, разбира се. Колата тръгва и Манго е 
объркан. Той подтичва неуверено след автобуса, поспира, колебае се, 
после пак затичва… 

 

Но Момчето не го е забравило. 

Разбутало пътниците, то е коленичило на задната седалка, притиснало 
е лице до прозореца и нетърпеливо тупа с длан по стъклото, мърда 
устни, вика го, повтаря името му: Маанго… Маанго…, но кучето „не се 
сеща“ да погледне натам и неуверено спира по средата на шосето, 
като внезапно осиротяло дете. 

А и автобусът бързо се отдалечава, отнасяйки Момчето… 

 

Някъде по пътя към къщи, Манго застига Възрастната жена и Мъжа. 

Верен на навика си, да бъде мил и игрив със всички, той идва в 
краката на Мъжа, докосва с муцуна коляното му, но внезапно получава 
гневен и остър ритник! 
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Неразбрал с какво е заслужил ритника, той гузно се отдалечава с 
подвита опашка – един неразбран веселяк в сложния живот на хората. 

 

С л е д  е д н а  г о д и н а… 

 

– По нрав си е такъв той… „добряк“, знам го аз. Нали писмата ви нося. 
Знаеш ли, иначе не е лошо куче. Сърцето му е добро на него. Право да 
ти кажа аз и хора съм виждал такива. 

– Е? Това куче ли е! С всеки се гали, с всеки е приятел… Какво е това. 
На какво прилича. 

Оградата около къщата е нова, не е миналогодишната. Мъжа е опрял 
лакът о нея, прехвърлил нехайно ръка отгоре, скептично свил уста 
докато наблюдава Манго и разговаря с пощенския раздавач – 
възрастен простоват мъж с мустаци. Те двамата са отвън пред вратата 
и гледат към двора. 

– У р а г а н ! – подвиква Мъжа. – Хей? 

Едър рунтав пес наостря мигновено уши и тежко извива врат насам. 
Здравият синджир глухо издрънчава и Мъжа гордо и самодоволно се 
усмихва. 

– Виждаш ли го!… Мама, че го храни, дето се вика, не смее да припари 
до него; да го пусна из махалата, децата ще изпояде, едно нема да 
остави! 

Пощенският раздавач внимателно и съсредоточено гледа натам и 
наистина, песът е внушителен. 

– Дръж го вързан ти… 
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 – Държа го аз, което е право. А на тоя, белия, ще взема да му тегля 
куршума някой ден, не ми трябва вече и не знам – хляба дето ми яде 
само… Добро едно такова – това не е куче. 

– Е, недей! Дай го някъде, не го стреляй. Да го убиеш, само защото е  
д о б р о ,  – не! Не бива. Грехота е, чуваш ли?! Виж, пакост да е 
направило някоя… 

 – А бе, пакост, но кому е притрябвал такъв един. С всеки е приятел, с 
всеки се гали. 

– Все ще се намери някой. 

Пауза. 

– Еми на!… вземи го ти. А-де? Е, хайде – а, вземи го, де! 

– Бих го взел, защо, като нищо ще го взема, защо да не го взема. И ще 
се радвам. Ама то е свикнало с вас тука, привързало се е към вас, пак 
ще се върне… 

 – Прав си! Помни, викаш. Прав си. 

Мъжа навежда глава, после замислено плюва на земята и настъпва 
местото с крак. Но, „както и да е!“ 

 

Рейсовата автобусна кола спира в селото и между слезлите и слизащи 
пътници, за миг се мерва Момчето, изпънало врат и помъкнало 
миналогодишния си голям куфар… 

 

Ето я най-после къщата. То поглежда новата ограда, тръсва куфара 
почти на улицата, затичва и отваря вратата. Нахълтва с радостен вик в 
двора, но веднага се дръпва уплашено назад, защото със свиреп лай 
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срещу него се хвърля сивото рунтаво куче. Раззинало зъби, то тегли 
синджира до скъсване и Момчето с бяг се спасява зад вратата, после 
уплашено надниква между тарабите. 

И се чуди какво да прави. 

А в двора няма никого. Момчето пак поглежда, после отива до куфара 
си. Повдига го, но го оставя… 

 

Протяжно изсвирване с уста. „Сигналът!“ И Манго трепва. 

Той е долу в градината към реката, наострил е уши и второто 
изсвирване го кара като стрела да се втурне нагоре през градината… 

 – Маангоо!… 

Момчето радостно разтваря ръце и кучето се хвърля отгоре му. 
Двамата един през друг влизат в двора. Момчето уплашено поглежда 
към сивия пес, но видял Манго с Момчето, той като че се е успокоил 
малко. 

В същото време на вратата се показва Възрастната жена. Вижда 
Момчето и плесва изненадано ръце. 

 

Пушката е на старото си место, в ъгъла на стаята. Момчето пристъпва 
към нея, взима я в ръцете си и очите му радостно светят. Оглежда се… 

 

С пушката в ръка и придружено от Манго, Момчето тича надолу през 
градината към реката. Две-три кокошки с крясък отлитат встрани, но 
най-много си изпащат десетина гъсета, които подплашени от кучето се 
разпиляват след кокошките, но попадат в гъста, буйно израсла 
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коприва. Момчето не обръща внимание на нищо; отвреме-навреме 
заляга в бурена – прицелва се във въображаем противник, става, 
прави прибежка, пак заляга и се прицелва… 

В същото време, гъсетата, след като са излезли от копривата, 
изглеждат доста объркани. Понеже са най-много на десетина дни и 
краката им отдолу не са още загрубели, изглежда копривата ги е 
изжарила доста силно, защото скупчени едно до друго те трескаво 
вдигат ту единия, ту другия крак сякаш земята под тях пари. 

– Фии. Фии… Фии… – разтварят човки гъсетата и „маршировката“ на 
място продължава. 

 

– Ама остави дее…! Остави тази пушка, казах ти, а ти пак си я взел; ще 
пиша на баща ти, да знаеш… 

Възрастната жена, която е изникнала изневиделица сякаш нарочно да 
развали играта на Момчето, се е изправила и сърдито гледа насам. 

 

Момчето неохотно прекратява играта и, за миг, – в очите му се вижда, 
че преценява дали наистина ще изпълни заканата, но – не е уверено. 

– Остави я! Хайде, направи така сега, слушай както ти казват… 

Момчето се обръща, вижда Мъжа и лицето му веднага грейва. 

– Добре, ама кога ще стреляме?? 

– Ще стреляме. 

– Ама кога?? – не отделя от него то блестящите си, нетърпеливи очи. 

Мъжа премисля нещо. 
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– Следобед. 

– Следобед??? 

– Да. 

– Ууурааа… – и хванало пушката „за бой с нож“, то се втурва към 
някакви тръни. 

И гъсетата пак се шибват в копривата! 

 

Следобед. 

На двора, върху ниска масичка покрита с широка омаслена покривка, 
Мъжа сглобява пушката. След като предварително изтрие с малко 
парцалче някоя част, той внимателно и съсредоточено й търси 
мястото, после със сигурно движение я поставя. Момчето чак не диша. 
То държи лъскава пачка патрони в ръката си, с широко отворени очи 
следи всяко негово движение и отвреме-навреме, погледнало го с 
безкрайно възхищение в лицето, преглъща от вълнение. 

Бог е той! Един малък Бог е тоя мъж за него. 

 

Те се спускат по познатия път през градината, към реката. Момчето 
върви неотстъпно до Мъжа и личи, че много му се иска то да носи 
пушката. Но Мъжът е разсеян. 

По едно време Момчето бръква в джоба си, изважда пачката патрони, 
изтрива я с ръка, да лъсне, радва й се, наклонило глава, и поглежда 
към Мъжа да привлече вниманието му, но той върви напред. И то пак я 
слага в джоба си. 
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Достигнали реката, Манго изведнъж кривва встрани и просто им 
подсказва, че може да се мине и по наредените камъни, без да се 
събуват. 

Излезнал оттатък, той тича малко напред, после се връща да ги 
посрещне. Както винаги. 

 

Радостно размахал опашка и предвождащ ги, Манго навлиза в някакъв 
дълбок дол. Двамата го следват. Момчето разтяга крачки и се стреми 
да върви успоредно с Мъжа, както винаги. Но камъните и неравния 
терен му пречат. 

И колкото навлизат по-навътре, толкова по-високо се извисяват 
бреговете на дола – голи едни такива, с редки камънаци. Като 
опожарени… 

Мъжа оглежда нещо, застоява, после се обръща: 

– Тука! 

 

Момчето веднага посяга към пушката. Дават му я. То я подхвърля в 
ръката си малко маниерно, така както е виждало, че прави това Мъжа. 
Изважда от пачката един патрон и ловко го поставя в цевта. 

Приготвило пушката, то отпуска ръка надолу… но не разбира защо 
връзват Манго… 

Мъжа е извадил някакво късо въженце и се е привел над кучето. 

 

И Манго не разбира защо го привързват към шипката. Той иска да 
дойде при Момчето, размахва нетърпеливо опашка и по едно време се 
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дръпва, но Мъжа грубо му се скарва и той покорно кляка на задните си 
крака. 

 

Привършил работата си, Мъжа идва насам, поглежда Момчето, 
поглежда пушката, после се обръща и преценява с поглед: 

– Хайде! – и посочва кучето. 

Момчето не разбира. 

– И се цели право в главата – говори спокойно той. – Ей тука. – И 
посочва с пръст челото си, малко над очите. 

– В Манго…? 

– Да. 

– Защо?? 

– Нали искаше да стреляш! 

– Да. Ама, защо в Манго?… 

 

Мъжа изчаква Момчето само да разбере, но губи търпение. 

– Ще стреляш или нема да стреляш?! 

А погледът под присвитите му вежди, съвсем определено говори: 
„Пикльо такъв!“ 

Момчето е засегнато: 

– Ще стрелям!!! 
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Успокоен, Мъжа насмешливо и малко тържествено се отдръпва и му 
прави път, да застане на неговото место. Момчето поема въздух, 
поглежда Мъжа и застава срещу кучето. 

– Но, очите на Манго!… 

Те гледат толкова топло и доверчиво, толкова приятелски… 

Момчето е вдигнало пушката, прикладвало е, но цевта трепери. Слиза 
надолу… колебае се, после застоява; пак се връща нагоре, но 
изведнъж промахва встрани – и рязко пада. 

– Не мога! 

То избягва погледа на Мъжа и се пипва по челото… 

 – Не мога. Тц, не! Не мога… 

 – Дай! 

Като в сън то се оставя да му вземат пушката… После бавно се 
окопитва, но за миг само, видяло гърба на Мъжа… 

И изстрелът проехтява! 

Като жегнато, то цялото се обръща към шипката, но Манго!… Манго е 
скъсал въженцето – куршумът не го е улучил!, – и присвил уши, в луд 
бяг бързо увеличава преднината, която е взел пред Мъжа по склона. 
Мъжа тича след него, препъва се, вдига пушката и натиска спусъка. 
Натиска още един път, но и двата пъти изстрел не последва защото… 

И Момчето веднага се сеща, че патроните останаха у него! – бръква в 
джоба и се спуска нататък. То не отделя очи от кучето и изведнъж – 
странна е тая промяна в това детско лице и опънати скули, стиснало 
устни и напрегнало под присвитите си вежди остър, втренчен поглед, в 
който за миг сякаш е трепнал онзи наш стар прадядо, – ловецът! 
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При някакъв храст то застига Мъжа, хвърля се и просто изтръгва 
пушката от ръцете му. Приготвена отрано, пачката веднага намира 
местото си; то тласва ръкохватката напред и прикладва, но се отказва, 
прави две-три котешки стъпки напред, намира удобно место, 
приклеква… 

И когато кучето почти достига ръба на спасението си и цялото му тяло 
се очертава върху ясния фон на небето горе… стреля! 

И Манго остава неподвижен. 

Напрежението спада. 

Момчето отдъхва и поглежда към Мъжа. Усмихва се. После и двамата 
се втурват нагоре да видят какво е станало. 

 

Изскочило първо горе, Момчето изведнъж се заковава, като 
препънато! 

Защото, в локва кръв, кучето лежи на местото си и тихо скимти… 

Влязал през хълбока отзад, куршумът е пронизал тялото в диагонал и 
над предния десен крак личи кървава рана. 

Като ги чува, Манго с усилие повдига глава и познал ги, веднага 
промахва опашка… 

После изпъва тяло, бавно се провлича по корем към тях с тежки, 
мъчителни движения, оставил широка кървава диря след себе си. 
Неразбирайки напълно какво се е случило с него, той тихо скимти и се 
добира до краката им. После гуши глава в тях, ту към единия, ту към 
другия, сякаш търси закрила и спасение от болката, която го разкъсва. 
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А опашката промахва. Тя леко тупа по тревата със същите движения, с 
които Манго винаги е изразявал радостта си, своята голяма и искрена 
радост, че вижда тези, които обича… 

Дори Мъжа е потресен от това, което вижда. 

– Дай?… – той смутено търси с поглед нещо. Пушката наверно – Дай! 
Дай да го застреляме да не се мъчи. 

– Не! 

Мъжа не разбира. 

– Дай де!… и посяга. 

– Нее! – Момчето се дръпва. Но Мъжа бързо пресяга, хваща пушката. 

– Не! Не! Нее!… крещи през сълзи и като не на себе си Момчето и се 
дърпа назад. – Не, казвам ти. Нее! 

– Я дай пушката! 

Мъжа грубо я дръпва. Но не успява да я изтръгне. Момчето я дръпва 
по-силно. Още по-силно дръпва пушката Мъжа и повлечено от нея, 
момчето прави разтегната, неестествено дълга, принудителна крачка 
напред, повлича се и без да се замисли, със всичка сила, изведнъж 
удря Мъжа през лицето, но веднага два твърди шамара като 
светкавици го отхвърлят и повалят в тревата. 

– Нее!… мъчи се да се оправи и стане то, изпънало двете си ръце и 
разперило пръсти напред, към пушката, да се вкопчи в нея – Нее! – 
Маангоо, Маангоо?… 

Кучето чува, че го викат… леко повдига глава. 

Но еква изстрелът!!! 

-А-а-а – ! 
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Хванало се с две ръце за главата, Момчето вбива колене надолу и се 
поваля в тревата, сгърчило тяло, сякаш като простреляно… Миг след 
това се хвърля напред като обезумяло през ботушите на Мъжа към 
кучето, полазва през тях, достига го, прегръща простреляната глава, 
повдига я, трескаво я опипва и се вглежда; да се увери; да се увери, 
че не е така, че не е верно, че не може да бъде верно това ужасно 
нещо, че… 

И вопъл на безкрайна мъка се изтръгва от гърдите му: 

– А-а-а. 

После отчаяно заравя лице, вкопчило пръсти в бялата кървава козина, 
се поваля върху него. 

– Манго… – хлипа неутешимо и през сълзи то и се отпуска, задавено от 
ридания. – Манго… миличък мой. Мангоооо… Ох, аа, Манго… 

Здрач. 

Мъжа отдавна си е отишъл. 

На местото е останало само едно мъртво бяло куче и едно малко 
неутешимо момче, на което толкова много се искаше да изглежда като 
истински мъж. 

Камерата постепенно се изтегля назад с една протяжна, разлята 
мелодия, която докосва познатия мотив на сигнала. 

И за миг Момчето трепва като пробудено от тежък мъчителен сън и 
застава неподвижно, за да видим съвсем отблизо едно мокро от сълзи, 
изпепелено от скръб лице и две празни очи – угаснали от болка… 

1963 г. 
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Н А Ш И Т Е  П Р И Я Т Е Л И 

– литературен филмов минисценарий – 

 

Сестримският балкан. Силно разчленен от няколко надлъжни разседа 
по стръмния склон над селото, по него се спускат обрасли с гора 
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вододелни ридове с много разклонения. Източно от Света Петка; от 
главното било на север към долината на Крива река се спуска най-
дългият страничен рид. Той започва малко под билото на склоновата 
поляна Черкезина и завършва с две билни гърбици: върховете Горни и 
Долни Ковчези. От местността Мравунците в подножието на западния 
склон на рида тече Чаирска река. 

 

П а н о р а м а 

 

На изток развиделява. Тъмни са листата на дърветата, но на небето 
вече избледняват последните звезди. На изток само, далече зад 
планините, расте розово петно. 

 

Сръчни и бързи ръцете на възрастна жена уверено работят и първото 
мляко за днешния ден вече се пени по ръбовете на котлето поставено 
под сива едра коза. Малкото козле, наблизо, едва дочаква майка си 
освободена от жената – друга коза заема нейното място под сайванта 
в дъното на селския двор. Другаде са били по-ранобудни. Току-що 
сваленото от огъня топло мляко вече залива голям кастрон с надробен 
хляб. Лъжицата ловко работи – разбърква уверено – и зад масата се 
настанява измит и сресан за училище малчуган. Тетрадките и 
учебниците са прибрани в чантата. 

 

Пред Селкоопа метат. Поляли са плочите; като едно време, метлата е с 
дълга дръжка. 

От отсрещния двор в това време, с престилка и по домашно му, 
някаква жена изпраща двете си кози до улицата и застоява по навик 
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да огледа хората на спирката за първия рейс на автобуса, надолу към 
гарата. Ще пътуват хора с багаж; някои пременени, други по работа. 

 

Като заобикалят свойски хората и не бързат, откъм автобусната спирка 
три други кози идват насам. Събират се с двете и като хора тръгват 
нагоре по улицата – явно знаят пътя и местото, където трябва да 
отидат. От страничната уличка по-горе, към тях се присъединяват 
седем-осем други и всяка с нещо свое. Всички се отправят към горния 
край на селото. 

 

В приемателния пункт в това време размерват и преливат млекото в 
големи алуминиеви гюмове. Камионът-цистерна, който ще отвози 
млекото до предназначението му прави маневра на заден ход към 
помпата, докато в горния край на селото козарят вече наблюдава 
„армията“ си, която се стича към него от всички страни. Черно гуджо 
(С отрязана опашка.) куче обхожда с душене всички близки и околни 
тръни, храсти и по-забележителни дървета, отделя внимание на 
всяко… нещо като „кучешки вестник“… без да изпуска от вниманието 
си козите, и най-главно козаря, и всичко наоколо. 

 

Слънцето е отскочило… 

Козите отдавна ги няма над селото. Цистерната с млекото пердаши по 
шосето надолу към гарата, изпреварвайки рейсовата автобусна кола с 
пътниците от спирката. 

 

В градски условия, домакиня отваря хладилника, изважда два пакета 
прясно мляко в пластмасови торбички. С ножица отрязва горните 
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краища и в съд, поставен на газовата печка, в дебела струя излива 
съдържанието им. 

 

Сладкарницата в града е просторна и уютна. С пресни макови кифли 
млекото е предпочитано и желаещите получават по един кастрон 
топло мляко, след това търсят място по масите. Някои вече се хранят и 
разсеяно гледат през витринното стъкло забързаните минувачи по 
тротоара. 

 

В същия момент, предвождани от кучето и две-три най-нетърпеливи 
начело, придружени и от две малки козлета с висулки под брадичките, 
козите на Сестримо са излезли от селото – но по шосето един след 
друг профучават тежки самосвали, Кразове и Перлини от близкия 
строеж – и непрекъснат облак от прах се стеле наоколо: зеленината 
край пътя гъсто е покрита с този прах и в нея се притискат козите да 
не бъдат сгазени; но явно е, че тя е негодна за храна и те я отминават, 
без да се докоснат до нея. 

 

Достигнали превала на възвишението, и подкарани от козаря и кучето, 
те се „разсипват“ надолу към реката в пъстри купчини и в приятен 
ритъм от скокливи движения… но водата в рекичката долу изглежда, 
че не може да се пие, неприятна е дори да се прегази и козите една 
след друга я прескачат. 

Козарят се е спрял и гледа черно-зелените ивици по светлия някога 
пясък и плоските купчинки изтровена риба. Кучето и то, като че се 
чуди на всичко това. После, подушило рибата, гнусливо отминава. 
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И ето че козите вече са високо горе… в тяхното царство – застанали по 
скалите и стръмното – както това само коза може да направи; коя 
както е намерила за добре, но с една непоколебима сигурност. 

 

Водачът на козите (Пръчът.), като че се е срастнал с камъка, на който 
е стъпил така уверено. Но нещо му е направило впечатление 
отсреща… и наистина, някакъв човек във ватенка и каска на главата 
вика и дере гърло насам със всички сили и напрегнато лице, в смисъл 
– бомбааа! – бомбааа!. 

На строежа ще гърмят и козарят бърза припряно да подкара и прогони 
козите в ниското отсреща на по-безопасно място, но докато стане 
всичко това – бомбите по отсрещния скат започват да пукат – и 
камъни като от шрапнел се посипват и дупчат шумата.. 

Юрване през дола нататък чак докато опасния скат отсреща остане 
назад и ние завиваме на безопасно място, но тук пред очите ни 
изведнъж се открива някаква грозна картина от голи склонове и почти 
безмилостно изсечена гора, прорязана от жълти песъчливи свлачища 
от оголена земя и камънаци. 

 

Приятно е в града по това време… в един горещ летен ден човек да 
вземе нещо разхладително – млечен сладолед например… – Рекламите 
на сиренето „Рокфор“, приготвяно изключително от козе мляко и 
лицата на продавачите във фирмения магазин са привлекателни и 
мамят. 

Опашки от деца и родители има пред количките за сладолед… Или с 
чаша студен айрян в запотена чаша… да се облегне човек назад, на 
плетения стол, преди края на цигарата; терасата на сладкарницата е 
така просторна. 
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В млекопреработвателния завод кипи трескав труд. Гъсти млечни 
струи покорно следват своя път по тръбите; автоматите разсмиват с 
чудноватите си движения, трепкат методично пълначните отвори. 

Червените „турти“ на „Рокфора“ по конвейера се точат в непрекъсната 
редица… 

 

Край Сестримо ниско до земята лети двукрил самолет и огромен 
пухкав шлейф от пестициди застила полето зад него – враг на всичко 
живо. 

 

Слънцето е някъде ниско на запад… Подрънкват хлопките. Кучето е 
седнало на земята и се чеше. Нашите приятели се завръщат, вече са 
някъде над селото… Достигнало до познатите тръни и храсти, кучето 
се отбива и не пропуска да прочете и „вечерния си вестник“ – спира 
се, преценява нещо, пак души и въобще, занимава се с неговите си 
работи. Денят и за него е приключил. Една по една или на двойки и по 
повече, всяка коза се отправя към дома си. Знае! Някъде ги очакват, 
другаде трябва да стоят пред затворените порти, докато стопаните им 
се сетят да отворят. И всяка една със свой характер, със своя стойка и 
предпочитание в избора на местото, където ще застане. 

Върху малката бетонна площадка на електрическия кантон е останала 
да лежи една коза. Късна вечер е, минувачи няма, електрическата 
лампа свети от стълба и край нея хаотично се стрелкат нощни 
пеперуди, а тя си лежи долу и преживя – някакъв брадат мъдрец – 
точно на стръмнината, където страничната поизровена непавирана 
уличка се спуска на шосето. Други две са намерили най-удобно място 
на оградата. Долната и част е от дялан камък; нагоре продължава с 
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едра мрежа. До каменния зид, през канавката на улицата – други две… 
като влюбена двойка, настрана от човешките погледи. И всичките те, 
тихи, неподвижни, и като че замислени за нещо, което не е точно 
грижа за нас, защото те избор нямат; странни мъдреци някакви с 
философските си бради и бавни движения, стоят така, докато 
настъпващата нощ ще прибере хората по къщите, за да останат 
самички вън и другарки на звездите под откритото небе, до утрешния 
ден… 

 

И той настъпва… и както обикновено, с много радост и воля за живот – 
възвестяват го най-напред пойните птици. Петлите не се сърдят, че са 
ги изпреварили – най-опасен е комшийският петел, на когото ние ще 
„дадем да разбере“ и надуват пъстра гуша. 

На поляната край селото зареждат самолета за ново пръскане.. 

Събудената улица приема вече първите труженици на деня, напуснали 
дворовете на стопаните си, да се съберат там, в горния край на селото, 
и тръгнат. Тръгват напред-напред… нататък към пасищата, където са 
ги изпратили хората. Бързат нетърпеливите. Сега начело на стадото 
има още едно немирно козле с вирната опашчица и две висулки на 
гушката – и то бърза; и то милото върви напред и напряга сили да не 
изостане; да бъде и то наравно с големите. Кучето се отбива към 
храста, преглежда тук-там, прави необходимото и успокоено, с 
клискане тръгва след стадото окъпано в златния прах на стотици 
копита. 

 (В  к о н т р а.) 

1977 г. 
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Т Е З И,   К О И Т О   О С Т А Н А Х А 

разказ 

 

В тунела често му подвикваха, нагрубяваха го, но Ангел имаше 
усмивка за всички. Беше добряк. Ако му се скараха за нещо – 
навеждаше глава с примирение, което започваше някъде от ъглите на 
малката му уста и дълго се застояваше в очите. Те бяха добри, светли. 
В тях понякога виждах и наивност, и разбиране, и примирение с 
грубостта на хората под земята. Защото и работата ни беше такава. 
Нервна, опасна… 

 – Чудна работа – Мустафата захапа края на капсула и със зъби 
внимателно притисна меката ламарина към фитила. – А аз не го 
обичам тоя човек. Такъв, братко, и на гроба за комшия не ти трябва… 

 – Кой?… 

Редях желатина (Вид взривно вещество.) пред себе си и не чух добре 
за кого става дума. 
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– Ангел, кой! 

– Е, защо? 

– Така… 

Ние с Мустафата правехме шморцове (Боен патрон за взривяване.) 
върху големия сандък, малко далечко от забоя, и шумът от 
пистолетите не ни пречеше да си говорим. 

– Защо? – обадих се аз. – На мен ми се струва добър човек. 

– На тебе – да, ама на мен – не! – Мустафата ядосано пъхна фитила в 
капсула и пак захапа горния му край със зъби. Това винаги ме е 
дразнило у него. 

– Като имаш фугински клещи – рекох аз и ги тикнах към него, – защо 
си играеш бе, Мустафа? Така, както те гледам, все си мисля, че някой 
ден капсулът ще изгърми в устата ти, ще ти пръсне главата като 
стомна. Три „коня“ са това! 

– У-ха! – той се засмя весело. – Ама че го рече… срах ли те е? – и ме 
погледна. – Ето на! – взе тържествено и стори ми се, малко 
подигравателно клещите. – Виж сега… Хващаме с лявата ръка, после 
така-така… после пак така… И така нататък… 

Замълчах. 

– Хубава работа? – клещите дръннаха върху ламарината и той се 
извърна към мен. 

– Значи си страхлив. А да си подъл? Не си. Не, не си подлец. Не си и 
жесток. Мисля даже, че си добър. А това ми е чудно на мене. 

– Защо? – заинтересувах се аз. – Страхливите подли ли са според 
тебе? 
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– Винаги! – Мустафата решително отсече въздуха с длан. – Подли и 
жестоки. Запомни го. Знам го от личен опит. Твоят Ангел например: 
знам му душицата аз на тоя протосингел; до шушка. Божа кравица, 
мравчица, хрисима, послушна, усмихната, внимателна, изпълнителна – 
нали? Това е, като го видиш за пръв път. А истината? И тя ще изскочи 
наяве един ден, душицата му. Е-е… бако! Колко му знае капата на 
него. 

Мустафата замаха нетърпеливо с ръка. Изсумтя. 

– Нали го защищавате вие… Вчера ти налетя да се биеш със Стоимен 
заради него. А защо? Да те попитам, не можеш да ми кажеш. 
Защищаваш слабия, нали? Добре е това; благородно е. Но искам да ти 
кажа, че и ти да беше на мястото на Стоимен, и ти щеше да постъпиш 
като него. Я си представи, бе! 

Той размаха ръце, започна да показва. 

– Вървите вие, двама души, носите една лонгарина (Дълга греда за 
укрепяване.). Ти си отпред, а Ангел – отзад. Така вървяха вчера 
Стоимен и Ангел, видях го, пред очите ми стана всичко. При разклона, 
крепежът изведнъж припука и без да мисли, че пред него има човек, 
Ангел хвърли лонгарината на земята и побягна, чуваш ли, побягна да 
си спасява кожата, като че ли е притрябвала някому, а предният край 
халоса Стоимен в гърба и го събори. Ами ако беше го ударила в 
главата? На място можеше да го остави, нали? Е! А кажи, сега това 
миньор ли е? Другар ли е това? Човек ли е?… Тпфу!! – Мустафата – 
плю и взе нов капсул. 

– Боя не го разбирам, 

– И аз боя не го разбирам… Но някои разбират от бой! Тоя човек не е 
за тука, Любене. Плаши се от тунела. Страх го е. И той го знае. И 
всички го знаят, ама на! Седи тука не мърда, залепил се е за нас като 
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кърлеж и ние го влачиме. 3а два лева работа не може да върши, а за 
пари – ей такива очи е отворил! 

И Мустафата очерта с ръце кръг като тепсия. 

– Е, чак пък толкова! 

– Да. Точно толкова. 

– Е, няма такова нещо. 

– А, няма! Ти ще ми разправяш, че няма. Не виждам аз? Я ми кажи ти 
на мене – Мустафата остави работата си и приближи, – кажи ми. И 
това си мисля с моя прост акъл; не пуши, а купува цигари… И черпи 
тоя-оня. 

– Е, та какво? 

– Как „какво“? Неискрен човек! Ти виждал ли си го как си получава 
заплатата? Как гледа?… Оф! Боже… Като че няма да получава пари, 
ами ще го ограбват. Очите му се разширили, прибледнел, трепери да 
не го излъжат с някоя и друга стотинка, плюнчи банкнотите, брои ги 
по три пъти, реди ги, сортира ги, сложи ги в джоба си, някъде до 
сърцето, па ги пипне два-три пъти отвънка, да се увери, че са там и 
ситни, ситни… Уфф! Не мога да го трая. Друго нещо е Нешо Буховеца 
например, виждал си го; сложи длан върху тях, тежко и сигурно – 
отработил ги е! Негови са. После, без да ги погледне – в джоба. 
3начи!… – и Мустафата поучително вдигна пръст нагоре. – Други неща 
има по-важни за него, а не парите. Човек е Нешо. 3астане ли на забоя 
– не можеш го помръдна. 3а три часа забой избива. А на тоя тутманик 
Ангел и ръцете му трябва да наместиш, къде да работи, пък после и 
работата му да довършиш, защото е мърльо и за нищо не го бива, а 
все врънка, по-висок разряд иска, а дали може да върши такава 
работа, не го интересува. Най-важното за него е парите да са повече. 
Е, не може така. 
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– Ама съгласи се пък, че не може и всички да са като Нешо например 
или като тебе бе, Мустафа. Защо не го разбереш? Толкова са му 
силите, толкова може човека, какво да прави… 

 – Да си върви! Да отиде някъде сметки да прави. Ето това да прави. И 
ще е полезен. Такъв лесно не може го излъга. А аз сметки не мога да 
правя, братле, но мога да работя. Виждаш ли ги тия лопати? – и 
протегна ръце към мене. – Златни са! 

– Я ми кажи… 

 – А ако е дошъл тука само за парите, излъгал се е. При нас парите са 
много, вярно е, но и работата ни не е малко. И затова – всяка жаба да 
си знае гьола. Тука не е сладкарница! 

– Я ми кажи – рекох, – Мустафа, защо си се вторачил толкова много в 
Ангел? Да ти е направил някакво зло – не е! Да е нещо друго… Пак не 
виждам. 

– Зло да ми е направил? На мене? Ангел?… Няма такова неща! 

– Е? 

– Какво „е“? 

– Защо го мразиш тогава? 

– Да го мразя ли?… Да! Мразя го. Вярно е! И той сигурно ме мрази. 
Различни хора сме ние с него. Това е вярно. 

Мустафата започна бързо да размерва и да реже нови парчета фитил, 
наведе глава и известно време работихме мълчаливо. 

– Но ако погледнеш… – той се сети за нещо. – Не всички хора са 
еднакви, прав си. И все пак… така, има някаква разлика. От такива 
хора много съм патил аз, Любене. Много са ми яли душата те на мене, 
зная ги… и затова е така: две думи да каже човек, да направи нещо, и 
 

стр. 86 

 



аз вече го усещам колко струва. Просто така… чувствам го, тука, със 
сърцето си… 

Мустафата застава неподвижен, мисли нещо, после въздъхва, вади 
цигара и подхвърля кутията към мене. Драсва кибрит и ръката му 
свива едра, червена шепа. Пламъчето от клечката играе по лицето му, 
трепка, мести се, прескача бръчките, връща се. Те са много. Много и 
навсякъде. Животът е дълбал по това лице – така, както си ще. И 
колкото е искал. Сещам се, че тук-там по селата, обикалят циганки, 
които гадаят върху длан. Някои вярват, други се усмихват. Нищо. 
Лицето на Мустафата не е длан. И все пак, всичко върху него е „като 
на длан.“ Бръчките на глада дълбоко са потънали около устата му. 
Гладът е отминал, но те са останали. Всеки белег е свързан с някаква 
история и истината за нея знае само белязаният! Не е бил щастлив в 
младините си Мустафата. Около очите му – ситни бръчици. Обичал е 
да се смее, веселяк е бил. Сърдечен човек. Такъв си е и сега. 
Лекомислен ли е? Никак! От опит го знам. Вече три години сме заедно. 
Напротив. Обича да размисля. Дълго и издълбоко. Браздите по челото 
му теглят успоредни линии към слепоочията. В средата между веждите 
– друга, отвесна! Воля е имал Мустафата. Упорит е бил. Може би и 
затова е ставало нужда да размисля толкова често. Отгде да знае 
човек. Което не се вие – троши се. Стоманата пробожда или се 
пречупва. Така е. 

Клечката угасва и Мустафата е пак същият. Чувам го да диша до мене. 
Докато очите ми свикнат с промяната и се нагодят към слабата 
светлина на миньорската лампа, която сме окачили високо да свети и 
на двама ни, мисля… 

 – Животът ти не е бил лек, Мустафа… 

 – Не беше. Защо? 

– Гледах лицето ти. 
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– А-а! Е, да! Петдесет години съм вече, не са малко. 

– А защо ти викат Мустафа? Нали Стоян се казваш? 

– Не знам. Така ме кръстиха някога, като млад. Така си и останах – 
Мустафата! 

3асмя се на нещо свое – цъкна с език. Притихна. 

– А като млад обичал ли си Мустафа? 

– Кой не е обичал!… 

 – Женил ли си се? 

– Не. 

– Сам ли си? 

– Сам. Защо? – лицето му се обърна към мене, но е в сянка. – Толкова 
ли е важно?… 

Известно време работим мълчаливо. Мустафата бавно разтваря пакета 
желатина, пипа внимателно. Откъм забоя до нас не достига никакъв 
шум. Сигурно са спрели да починат. Само водата тихо шурти във 
вадата, бълбука надолу и бърза към изхода. Мисля и за това, че тя ще 
излезе навън, ще види светлината, но никога няма да бъде извор… 

На забоя затрещяха пистолетите. Водата утихна. 

– Горе май, че бият вече подните дупки, Мустафа. Трябва да 
побързаме. 

Обадих се ей така, колкото да кажа нещо. Не трябваше да чопля 
толкова много. Нещо в Мустафата се пречупи и аз се почувствувах 
виновен за това. 
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– А одеве ставаше дума, че да направи нещо човек, да каже нещо и ти 
вече го знаеш колко пари струва… 

 – Да! То идва с годините. Не бързай да ставаш мъдър. За Ангел 
говорехме, нали? 

– За Ангел! 

– Остави го. 

Пак млъкнахме. 

– Но то е до преценка, нали? 

– Виждал ли си го как взема храната си в стола? – прекъсна ме 
Мустафата. – И как яде тоя гладник! Докато не хвърли едно око в 
чинията ти, ще умре. После погледне своята. Ако в неговата чиния е 
сипано два грама повече – радва се. Това и по муцуната му личи… 
Мразя го! Нищо искрено няма в тоя човек, бе. Обикаля около нас като 
пале. Ако има опашка, като бургия ще я върти! Защо мислиш, че се 
умилква около тебе? Защото ти се чува думата. Митьо Терзията е 
звеновод – ясно, началство, нали? Разбирам го. От мен може да научи 
нещо. А Нешо! Ашколсун на Нешо! Отрязал го е и хич не иска да го 
знае. Така и трябва. 

Мустафата оправи фитила и пак поднесе капсула към устата си; да го 
стисне със зъби. 

– Мустафа! 

Той спря и ме погледна. 

– Пак ли трябва да ти казвам – рекох аз, колкото се може по-меко. – 
Нали се разбрахме. Вземи клещите. 

– Слушай бе… – гласът му се снижи и изведнъж стана зъл. – Я се махай 
оттука! На! – бутна към мен клещите, желатина, капсули… – Ай, върви 
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там на малкия сандък и се махай от главата ми. Аз на миньорски 
занаят съм те учил тебе, бе. Хляб, дето се вика, в ръцете съм ти дал, а 
ти какво? Ще ме учиш?… Мене Мустафата ме викат бе, ей! Я се махай 
оттука. Айде! Какво гледаш… 

Дебела глава беше Мустафата. 

 

Нощ в Родопите. Чудно хубава, тиха, лятна нощ. Ние току-що бяхме 
излезли от тунела и бавно се спускахме надолу по пътя към 
миньорското селище, което блещукаше в котловината пред нас. 
Тишината нарушаваха само гласовете на останалите миньори от 
смяната. Те говореха нещо, вървяха вкупом и при всяка крачка в равен 
ритъм поклащаха тежките минъорски лампи до краката си. Всяко 
пламъче в тая нощ беше един другар. 

Встрани от пътя, приглушена от храстите, реката мърмори нещо из 
камънака и чупи сребърен гръбнак. Гъстите редици борове, от двете и 
страни, сякаш са се отдръпнали мълчаливо да и сторят път. 

Виждал съм Родопите и денем. И често съм мислил за тази спокойна 
планина като за огромна морена, върху която незнайна ръка е 
хвърлила широко покривало от едър зелен плюш. Тъмните гънки на 
гъстите борови гори по нея постепенно се диплят нагоре, за да се 
съберат след това в долините. И тук-там между тях в чудни поляни 
отпочива Слънцето. Затворих очи и за миг си представих 
удоволствието от ранна утрин, когато човек върви през някоя такава 
планина с мокри обувки, нагазил до колене в сиянието на утринната 
роса и само тъмните зелени петна, които остават след него, заедно с 
учудените присмехулни погледи на горските птици, го следват в пътя 
му. Вдишвах свежия нощен въздух и съзнателно забавих крачките си. 
Вдигнах очи нагоре. Небето! Винаги съм го гледал. И винаги с 
различни очи. Спирам на една светла звезда и мисля за жена си… От 
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шест години сме женени, но аз все още я обичам така, както през 
първата година, когато ни се намери малкият. Сега ни е малко тежко 
от това, че сме далеч един от друг. Тази вечер няма да мога, но утре 
ще и напиша писмо. Не зная как ще започне то, не знам и как ще 
завърши. Но някъде по средата ще има едно изречение. То ще бъде 
така: „… и когато погледна към небето, вярвай ми, аз всякой път те 
виждам там, където две звезди приличат на очите ти…“ 

 – Майсторе! – една ръка доста приятелски ме блъсна по рамото и ме 
стресна… – Гледам те, вървиш сам. Ще запалиш ли? 

Видях някаква кутия с цигари току под носа си, някакво усмихнато 
лице с удължени от лампата сенки. Ангел! 

– Не! – рекох. – Не. Не искам! Не ми се пуши. 

– А, добре тогава – той прибра цигарите, после избърза малко напред 
и отстрани така, че думите му ме засрещнаха. – Нали винаги от тунела 
последен излизам… 

 – Много важно! 

– А, е да! Ами вярно ли е, че ще правят четири смени при нас. Одеве 
го чух. 

– Вярно е. 

Тръгнахме мълчаливо. Има хора, на които ако им подадеш два пръста, 
хващат цялата ти ръка. Една, две отстъпки от твоя страна и те вече 
бързат да се разпореждат с твоето приятелство като със завоювана 
територия. После трябва да ги изтласкваш оттам. Лепкави, неприятни 
хора! 

– Ами забоят? Можем ли изби забоя за шест часа? Досега понякога и 
за осем не успяваме, Ти как мислиш? 
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– Не знам – рекох, – ще опитаме. 

– А-аа да, ще опитаме!… Това е добре. Да опитаме. Ами ако не 
успеем?! Как ще ни платят тогава? 

– По ставка! Знаеш го, не си от вчера в тунела. 

– Да-а… по ставка! А аз съм трети разряд. 

– Ще станеш и четвърти. Постепенно. После пети, шести… и така 
нататък. 

– Нешо кой разряд е? 

Ядосах се. 

– Я го остави ти Нешо! Защо питаш за него? Нешо е помощник-
звеновод, миньор и половина, значи осми разряд. Къде ще се мериш ти 
с Нешо. На него каквато работа и да му дадеш, ще я свърши като 
никой друг, а ти още от тунела се плашиш. Чакай малко. 

– Знаеш ли… – той се защура около мене. – И Митьо Терзията е 
майстор, наистина добър звеновод е, но малко муден ми се струва, а? 
Ти какво мислиш? Така, непохватен е. Дали ще можем да избиваме 
забоя ние с него. Знам ли? Някой друг, изглежда, че ще ни трябва, 
такъв като тебе например – енергичен, умен, който се държи добре с 
хората. Знаеш ли… Аз съм мислил и за това. 

Погледнах го. 

– А за друго да си мислил? 

– За какво? 

– За това, че мога например да кажа на Митьо какво говориш за него. 

– Е! Ти пък… 
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 – Какво? 

– Човек не може да се пошегува с вас. Аз исках да кажа… че от 
всичките в тунела само ти ме разбираш. Уважаваш ме… Приятел си ми 
и аз много те ценя. Само това. А ти кой знае какво си помисли. 

Той защапурка, наведе глава. Погледнах го – дрипа! 

– Знаеш ли… – рекох. – Разгеле! Щом сме били такива приятели с 
тебе, я ми дай ти петстотин лева на заем, че тия дни излизам в 
отпуска и ще ми трябват, пък като се върна, ще си уредим сметките. 
Бива ли? 

– А?! – Ангел зина и се преви с едно страхливо движение напред, като 
мома, на която искат да бръкнат под полата… – Нямам, братко. Нямам! 
Знаеш ли как съм закъсал? Трети разряд съм. Какво получавам? Нищо! 

– Така ли! – „кипнах“ аз. – Я върви по дяволите тогава! 

С готовност, която ме порази, той бързо тръгна напред, задруса 
лампата си и аз плюх след него. От предишното ми настроение нямаше 
и помен. 

Пари не ми трябваха, но след две седмици наистина излязох в отпуск. 
На връщане, след около месец време, за един ден се отбих в Пещера и 
затова вместо вторник пристигнах горе на обекта в сряда сутринта. 
Приближих към нашия блок изотзад, прозорецът беше отворен и 
реших да ги изненадам. Надникнах. 

Вътре нямаше никой. Само две-три мухи се въртяха около крушката и 
се чудеха къде да кацнат. Подът беше измит; одеялата – оправени. 

– Я се махай оттам, ей! – едра бучка пръст ме чукна в гърба и аз се 
обърнах. 

– Мустафа!! 
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– А-аа … ти ли си бил! 

С равнодушие, което няма как да се опише и без да сваля ръцете си от 
кръста, да не си разваля бабаитската поза, Мустафата бавно пристъпи 
към мене. Наведе глава, заоглежда ме. 

– Я виж ти! „Пропуск“, за връщане в базата, имаш ли? 

Аз посегнах към връзките на раницата. 

– Кое шишенце искаш, бялото или черното?! 

– А сега де! – зелените кръгчета около зениците му изтъняха. Вдигна 
едната си вежда, загледа ме хитро. – И в двете има ракия, нали? 

Кимнах. 

– Бялото шише! 

Подадох му го и върнах обратно в раницата черното. 

– Това – рекох – остава за Нешо и за Митьо. 

– А, да! За Митьо!! – Мустафата бавно повдигна шишето срещу 
светлината. Загледа го. – Не е хубаво още сега да почвам, но имам 
новини за тебе. 

– Какви? 

– „Весели“! 

– Кажи де! 

– После. 

Тръгнахме. Свихме към вратата и аз едва ненагазих в една истинска 
градинка. Пред блока беше разкопано и нечия грижлива ръка засяла 
трева, понабола вече тук-там, цветя и всичко обградила с бели 
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варосани камъчета. Изобщо прилична работа. Но жив човек не виждах 
наоколо. 

– Другите къде са? – попитах. 

– Другите… са на събрание 

– А ти? 

– А аз … Не съм на събрание, както виждаш, анархист съм аз, 
безидейник. Любител на природата и изобщо нежна, но огорчена 
душа; уча стихотворения, събирам бръмбарчета, това-онова… 

Засмях се. 

– Това ли е „новината?“ 

 – И това, и друго. 

– Кажи другото. 

– Утре. Като отидем на работа – ще видиш сам. Но защо пък да не ти 
кажа още сега. Имаме си нов помощник-звеновод! Това е новината. 

– Нешо къде е? 

– Тука е. Къде ще бъде? Но е деградиран един вид. Мълчалив си беше, 
знаеш го, сега хептен млъкна. Ходи като чумав. 

– А Митьо?! 

– Е, та нали Митьо я свърши тая. Той разжалва Нешо. Той си взе Ангел 
за помощник, той… 

 – Кого?… 

 – Ангел!! 

– Хайде, бе! 
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– Няма хайде, няма майде. Това е. Ако искаш, вярвай! 

Мустафата се ядоса, дръпна се, прехвърли ръцете си назад на кръста, 
наведе врат и тръгна. Тръгнах и аз до него. 

– Е, как стана тая работа? 

– Не знам. Най-напред Митьо се заяде с Нешо. Почна да му мрънка, че 
лошо разпределя дупките на забоя, че не знаел какво е „бъчвен 
отвор…“ 

 – Я! 

– …че никакъв миньор не е… А Нешо е чувствителен, знаеш го. 
Млъкна, потъмня, сви се, заболя ме за него. Един ден се обадих. Митьо 
се нахвърли върху мене. А! – рекох. – Чакай, батинка. Това не ти е 
Нешо да ти мълчи. Па като отворих тая моята, голямата уста, знаеш я. 
Па като го почнах!… Понапсувахме се така, яката. След това два дена 
не ходих на работа. Криво ми беше. Толкова години заедно, а сега 
изведнъж „фитилджия“ ме нарече, „подстрекател“, „интригант“… Та аз, 
дето се вика, на миньорски занаят съм го учил него, бе! Хляб в ръцете 
съм му дал. Мене Мустафата ме викат. Цяла България ме познава 
мене. Е-хе! Където и да отида с тия две ръце – виждаш ли ги? За мен 
всякъде работа ще се намери, ами той, той да му мисли. Той! Ако е 
решил с тоя керкенез, дето си го е вземал за помощник, тунел да 
пробива, много се лъже! Да. Така му кажи – много се лъже!… 

Гласът му се извиси, изтъня, после Мустафата изведнъж млъкна, пусна 
угарката на земята, настъпи я и дълго не помести крака си. 

– Па да си троши главата! Аз, знаеш ли, и така ще кажа. Все ми е едно. 
И без това мисля да напускам… Това не е работа! 
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Сега, докато се хранехме, преди да влезем на смяна, в стола се 
заредиха чудни гледки. През една-две маси сме насядали ние и се 
храним. На друга маса, отделно от нас – Митьо и Ангел. 

За сол, за люто чушле, за оцет и за всичко, каквото би му 
притрябвало, Митьо няма защо да се грижи. Около него обикаля Ангел, 
стъпва като госпожица. Носи, сервира, маха, прибавя… Опрял лакти 
върху масата, навел бичи врат напред, Митьо дълго седи така и гледа 
в чинията, преди да почне да се храни. Някаква жива картинка: 
„Вижте ме, колко ми е тежко, никой не ме разбира!“ 

В тунела миньорите почнаха да му се зъбят. Не го слушаха, а това още 
повече го озлоби. Приближи ли, разговорите спираха. Отминеше ли, 
подиграваха го. Подмятаха неприлични думи зад гърба му. 

Стана ми обидно за него. Един ден решително го приближих. 

– Митьо! Искам да поговориме с тебе. 

– Готово. – Той се спря. 

– Приятели сме – рекох. 

– Що, ти за приятел ли се смяташ? 

– А как? 

– Така! Аз човек, който ми копае гроб зад гьрба, не го смятам за 
приятел. Виждаш ли, откровен съм. С теб не знам как е. 

– Митъо! 

– Кажи. 

– Има някаква грешка. 

– Вярно – той заклати глава, – грешно, изглежда, сте си правили 
сметките вие с Нешо, ама няма го майсторът, чуваш ли!? Майсторът го 
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няма! Ако мислиш, че си толкова ербап и можеш да работиш по-добре 
от мене, заповядай! Ще се качиме на забоя, ще покажем кой какво 
може, пък тогава… А не на зелено! 

– Какво „зелено“? 

– Е такова, шарено! 

– Слушай, бе! – аз вече „кипнах“, но той си тръгна. Хванах го за 
рамото. Той рязко спря и ме погледна. Очите му присвяткаха: 

– Пусне ме! 

Пуснах го. 

– Това е. Хайде сбогом! 

На другия ден, на път за забоя, ние бяхме спрели при фурнела и 
говорехме нещо с маневристите, когато с нас се изравни Ангел. Той 
носеше някаква тенекия. Остави я. Изправи се. Загледа ни. 

– Вие – вика – как мислите да я карате? Защо не сте на забоя? Знаете 
ли колко е часа? 

Никой не му отговори. Само Мустафата се премери и плю на ботуша 
му. Гледахме го. Някой от маневристите се изсмя и млъкна. Ангел се 
направи, че нищо не е видял и вторачи безцветните си очи в мене. 
Сложи ръцете си на кръста, изпъчи се, загледах го учудено… Това 
никак не му приличаше. Беше ново. 

– А ти, бе – вика, – какво си се подпрял като кехая? Или още те държи 
следотпускарско настроение, а? Я се оправяй и влизай в релсите! 
Айде! 

Упорито, почти нахално, сега към мене гледаше съвсем друг човек, 
съвсем друго лице. Нито помен от оня свит, сив човечец, от оня Ангел, 
когото някога познавах. 
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– Сега кой разряд си, Ангеле? 

Той трепна. 

– Кой разряд съм, това не е твоя работа, другарче – разчлени, натърти 
думите – Мисля, че друг решава тия неща. И хубаво е да не си пъхаш 
гагата там, където не ти е мястото. Панимаеш? 

Сграбчих го. Не знам какво ми стана, но като го пипнах за реверите, 
така го блъснах назад; така го раздрусах, че каската му отхвръкна и се 
затъркаля надолу. 

– Слушай – рекох. – Ако те халосам един път, името си ще забравиш. 
Знаеш ли? Марш оттука! – вдигнах ръка, но някой я хвана. Издърпаха 
ме назад. Преградиха ми пътя, а тих и покорен като преди, Ангел 
затърси каската си, намери я някъде надолу, дигна тенекията и си 
отиде. 

След малко отгоре долетя Митьо. Брадата му трепереше. 

– Любене – вика, – побойници в тунела не искам! Ясно ли е? Още един 
такъв случай и ще те изгоня от звеното. 

Позастоя, изгледа ни подред, после се обърна и тръгна нагоре. Отиде 
си. Ние се смълчахме. 

– И ще те изгони! – на Мустафата най-бързо му дотегна да мълчи. – 
Ще те изгони като две и две четири. – Опря ръце зад себе си върху 
перваза на фурнела, подскочи и седна. Кръстоса крака. – Ще те 
изгони, защото има причина. Мисли, че искаш да му вземеш мястото, 
разбра ли? А има и козове в ръцете си. Ти чак онзи ден ми каза какво 
ти с говорил оная нощ Ангел за Митьо. А защо мълча толкова време! 
Видяло ти се е недостойно да го клеветиш, нали? Вярно. Недостойно е. 
Но ти си го подценил с това. А тия хора са опасни. При тях няма 
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достойнство, момче. Такъв човек стои в тъмното като ръждив пирон в 
букова дъска. Недогледаш, стъпиш и готово – инфекция! 

При последната дума Мустафата сви пръсти и рязко изхвърли фаса 
напред. Той удари отсрещната стена и пръсна звезда от искрици. 
Падна долу и бързо угасна. Водата го повлече. 

– Що не млъкнеш! – озъбих се аз. – Млъквай, че и без това не ми е 
малко, знаеш ли? Да не те знаех и тебе колко „практичен“ човек си, да 
седнеш да ми ги разправяш, пък аз да те слушам, та да се захласна… 
Глупости говориш, Мустафа! 

– Не говоря глупости аз! Не говоря. – Мустафата избухна и думите се 
задръстиха в устата му. – Кръв ми капе на мене от сърцето, знаеш ли 
ти, когато виждам как добрината, как честността, доверието, това, 
дето е най-хубавото нещо в човека, пред очите ми подлеците 
превръщат в глупост. И изкарват честния човек глупак. И се 
подсмиват, и се гаврят с най-хубавите неща в живота. Такива аз, ако 
имах власт… тяхната мама, мръсници! Ей, най-жестоко бих наказал. 
Вярвайте ми. Убиеца не мразя толкова много, колкото такива хора, бе! 
В гнева си човек може да сбърка, нали, да залитне, да направи пакост, 
но той е замаян. А подлецът обмисля, братко! Той бавно убива… бавно 
затяга примката. Души… Ъ-ъхх! – Кибритът хрясна в шепата на 
Мустафата. – Мразя ги. Ах, как ги мразя!… 

Млъкна, наведе глава, загледа надолу. Ние се размърдахме. В 
тишината влажният въздух лепнеше по лицата ни. Студен, чужд като 
мъртъв. 

– Хайде да тръгваме, забавихме се доста – Стоимен се разтъпка на 
мястото си, протегна ръка. – Хайде, Мустафа. 

– Не! Няма да тръгна. Чакай, не ме дърпай! Нещо изведнъж много 
криво ми стана. Аз съм за истината, чуваш ли, Стоимене? Истината 
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искам да възтържествува, това е! Аз искам… такова… Ти знаеш ли 
какви хора умираха за тая власт, бе! И за истина се бориха те, не за 
власт. За справедливост се бориха. Ясно ли ти е на тебе? По затвори 
гниха, клаха ги… 

 – Ясно, Мустафа! – Стоимен повиши глас. – Та ти на мен ли ще ги 
разправяш тия работи? За дете ли ме имаш ти мене? Братово момче 
съм загубил аз, не е шега! Той и другарите му, най-личните момци в 
село бяха. Помагал съм им. Знам го значи, как да не го знам. Но 
думата ми е, че и до утре да говориме тука, файда йок! Музивирки 
като наш Ангел си ги е имало открай време. 

– Ама защо и сега да ги има бе, Стоимене? 

– А-айде бе, е-ее-ейй! 

Гласът на Митьо се задра отгоре. Изглежда, беше изгубил вече 
търпение да ни чака и викаше като говедар. 

Мустафата опря лакът о ръба на фурнела, намести се удобно. Извади 
цигарите си. Драсна кибрит. 

– Но хак му е на Любен. Разправям му аз, Любене, това не е човек. 
Той – не! Човек е, вика. Не ми се струва лош. А сега, да те, видя колко 
ти струват думите на тебе! Ще го биеш, а? Или мислеше, че Ангел ще 
седне да се разправя с тебе, глупако?… 

Мустафата плю. Изтърси пепелта от цигарата си. Загледа ме 
подигравателно. 

– Ще направи сега той на Бибов едно рапортче. Непременно 
„рапортче“, защото тая гадина рапорт никога не може да направи, и 
ще почне да изрежда:… „Другарю ръководител, на тая и тая дата в 
толкова и толкова часа, на път към местоработата си, нали?… 
непременно „местоработата си“ – защото той още не знае какво е това 
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забой, въпреки че е помощник-звеновод, – когато с трудов ентусиазъм 
и пропит от съзнанието… носех една тенекия, бях нападнат от другаря 
Любен Стремски…“ 

Мустафата присви котешките си очи: 

– Чуваш ли, пенюго? И каквото и да изреди после, ще му повярват. И 
Митьо ще го подкрепи. Ще седнат другарите ръководители и ще 
почнат: – „Такааа! Дайте сега!…“ Знам как ще стане всичко аз. Любен 
– знаеме го. Ангел? – Знаеме го и него. Колко отсъствия от работа има 
Ангел? – Нито едно. Така! Колко има другарят Любен? – Две. Две? 
Другари! Две отсъствия!! Отбележете. Изпълнителен ли е Ангел? – 
Изпълнителен е! Противоречи ли той на началството? Никога. Така… А 
Любен? – О-о… Любен! Помните ли разправията за „Каверната?“ Та 
той има навика да се зъби! Да става на събрания и да реже другарите 
ръководители като кисели краставици, помните ли? Понякога ги 
изкарва и виновни. Обвинява… Не пази авторитета на ръководителя! 
Така-така! Х-ммм… Виждаш ли как си се подредил, Любенчо? 

Ама, другари, ще кажеш ти, – Ангел е подлец! Подля вода на Нешо да 
му вземе мястото, защото само по този начин можеше да си повиши 
разряда и защото само парите го интересуват. Скара Митьо Терзийски 
с най-добрите му приятели, които са делили с него мъки и радости 
толкова години. Разби звеното. С шушукане създаде настроения, които 
пречат на работата… 

Добре де! – могат да ти кажат те. – Да предположим, че е така, както 
ти казваш. Но от друга страна… ако погледнеш, Ангел е най-редовен в 
работата, не отсъства, изпълнителен е, въздържател е, става на 
събрания, обещания поема и изобщо за пример служи в много 
отношения. Ето и Терзийски за помощник си го взема. А?! Истински 
миньор!… А ти, какво?… Наричаш го подлец пред нас. Той може да те 
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съди за тая дума! Налиташ да се биеш в тунела, създаваш суматохи, 
пречиш на работата… На какво прилича това, а! 

– Айде, бе, еее-ей! Умряхте ли там, бе… 

Митьо пак завика отгоре. 

Нешо трепна и поиска да тръгне, но Мустафата протегна ръка към 
него. 

– Чакай! Нека си повика малко. 

 

Като за беля навлязохме и в слаб участък. Отгоре непрекъснато се 
свличаше, трябваше да укрепяваме всеки метър, а това ни изнерви. От 
недоглеждане изкривихме и лявата страна на тунела. Тя се изтумби, 
изпъкна като гърбица. Заобикаляхме я, споглеждахме се. От другите 
звена ни се смееха, но и ние с усмивка сочехме с палец назад към 
Митьо: „Той и е майстора!“ Това го вбесяваше. 

Окуражен от шефа си, Ангел пак опита да се зъби и да подвиква, но 
един ден дойде на работа със синьо око. Някой съвсем тихо го беше 
напердашил. Почна разследване. Обвиниха мене. Това ме огорчи и аз 
реших да подам заявление за напускане. Мустафата си поиска 
отпуската и уговорихме след това заедно да отидем в мина „Бориева“. 
С нас мислеха да дойдат Стоимен и Нешо, ако не се оправят нещата. 
Но един ден… 

Тоя ден Митьо приближи и за пръв път от много дни се обърна към 
мене на име, – Любене – вика, – избий два-тринайсет патари (Къса 
дупка в скалата за взривяване в малък размер.). Или виж там, колкото 
трябват в тая проклета „гърбица“, да изправиме тунела, че… знаеш ли. 
Срам ме е. Не мога да го гледам тоя резил. 
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В гласа му се промъкнаха меки нотки. Той зазвуча близък, свойски. Аз 
трепнах и бях готов да се размекна, но ех! Тая пуста наша гордост. 
Колко скъпо ни е струвала понякога. Не му отговорих. Мълчаливо взех 
пистолета, нагласих стойката и почнах. Първата дупка извъртях на 
шейсет сантиметра, втората на двайсет, третата на двайсет и пет, 
после на осемдесет. Като изгърмят бомбите, лявата страна на тунела 
трябваше да се отсече равно, като зидана. То е до майсторлък. 

Като привършихме работата, вдигнахме маркучи, пистолети, кабели, 
това-онова и мълчаливо тръгнахме надолу. Митьо дълго гледа след 
нас. В стола Ангел си беше на мястото, ама тука?… Още повече, че и 
паленето тоя път трябваше да стане много внимателно. 

Едва бяхме насядали при фурнела и Мустафата започна да се смее. 

– Давам – вика – кило ракия на този, който ми каже какво прави Ангел 
в момента и колко ситно му треперят гащите. 

– Ще си я пиеш сам, Мустафа! 

Миньорите се размърдаха. 

– Бавят се… Умуват! 

– За по-сигурно! 

– А бе, я ги оставете да правят, каквото знаят. Ние свършихме ли си 
нашата работа? Свършихме! Тогава… 

На Стоимен, изглежда, всичко му беше омръзнало. Той внимателно 
захапа цигарата, вдигна лампата до лицето си и смукна пламъчето. 
Запуши. 

Замълчахме. Само водата шуртеше и маневристите си подвикваха 
някъде долу към „Разклона“. Някой стана, изпъшка, дълго си търси 
място и седна. Притихна. 
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– Тц! Не мога да разбера какво правят толкова време! 

– Дренки берат! Палят хората, какво могат да правят друго. Шега ли 
е? 

– Палят, палят! Глупости. А ти, ако може, без зъбене. – На свой ред 
Мустафата се озъби. – Ти ли ще ми кажеш какво да правя? Ако искам, 
мога и да запея. Е?! 

– Мустафа, стига! 

– Няма „стига“, бе! Какво „стига“? Кой се обади? 

… Пааммм!… 

Изгърмя първата патара. След нея – втора! Трета! Заредиха се. Нешо 
се надигна. Обърна се. Ние се спогледахме. „Какво става!“ В това, че 
патарите изгърмяха преди забоя, имаше нещо не съвсем в реда на 
нещата. 3начи… Паленето не беше минало така, както трябва. 

– Идат! 

Наистина една светлинка, малка като светулка, се заклати отгоре. 
Приближаваше. 

– Е-ее … Най-после! 

Отдъхнахме. Разприказвахме се. 

… Бууммм! – изгърмя и забоят. Сега вече всичко беше наред. 

Светлинката на лампата трепкаше. Приближи съвсем, бавно се олюля, 
застоя малко, после пак тръгна. 

– … седем… осем… девет… – някой броеше на глас бомбите и всеки 
път подсмърчаше. 
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Зад лампата вървеше Ангел. Той дойде при нас, повъртя се, обърна се 
назад и седна в края. Постави лампата пред себе си. Подви крака. 
Облегна се. 

– Къде е Митьо, бе? 

– Идва… 

 – … четиринайсе… петнайсе… шестнайсе… 

 – Па вие все заедно, а тоя път… 

 – Еми… 

 – осемнайсе… деветнайсе… деветнайсе?… деветнайсет?! 

– Какво? 

– 3ащо деветнайсе… ? 

– А колко? 

– Бяха двайсет и три дупки. 

– Сигурен ли си? 

– Как не! 

– Къде е Митьо бе, ей?… 

 – Идва, казах ви. Остана да пие вода. 

Ангел мръдна малко назад и без нужда премести лампата. Мустафата 
беше извил врат и гледаше към него като сокол. Скочи. 

– Слушай бе, келеме такова, я не извъртай! Къде е Терзията? Къде го 
остави! Заедно ли тръгнахте? Казвай тука – задърпа го за ръкава, – 
казвай! 

– Идва бе, идва… Остави човека. 
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Наистина от здрача на тунела към нас изплува едно петно. Постепенно 
то се очерта, оформи се, заприлича на човек. Митьо идваше. 
Мустафата погледна нататък и неохотно пусна ръкава на Ангел, но все 
пак го бутна. Изръмжа нещо. 

– Идваа! – Ангел скочи от мястото си. – Аз какво ви казах. Идва, как 
няма да дойде. Хайде бе, майсторе, къде се губиш? Чакаме те толкова 
време… 

Митьо не отговори. 

Ангел направи една-две крачки към него. Спря. Загледа го. Ние 
мълчахме. Върна се малко назад, погледна към нас, после пак към 
Митьо. 

Митьо идваше. Стъпваше тежко, като че крепеше товар на гърба си. 
Никога не съм го виждал да ходи така. Той бавно приближи, лицето му 
беше зло, смръщено. Подтискаше нещо в себе си. При всяка крачка 
загасналата лампа се полюшваше в ръката му. Изравни се с Ангел. 
Спря. Загледа го упорито. 

– Майсторе… 

Тупп!!! 

Ахнахме. 

С размах тежката желязна лампа се стовари върху главата на Ангел и 
го събори на земята. Сниза го. 

Бяхме така слисани, че никой от нас не проговори. Навел врат и Митьо 
мълчеше. Гледаше надолу. После бавно се олюля, разпери ръце да се 
опре някъде, залитна, но се удържа. Поизправи се… и рухна върху 
Ангел. 

– Митьо!! 
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Нешо и Мустафата скочиха към него, подхванаха го. 

– Митьо! 

Опитаха да го обърнат. 

– Кръв бе, кръв… Внимавай! 

– Дайте лампа, какво гледате! Любене… 

Наведох се с лампата над тях. Захлупен по очи, подвил неудобно 
крака, Митьо охкаше. На хълбока му – голямо черно петно. Точно там 
куртката беше разкъсана и кръвта течеше, черна, сплъстила дрехите. 

– Линейка! Тичай бе, не ме гледай… Тичай на телефона! 

Една сянка се отдели от нас. Огромна и сива, тя се стрелна по стената 
и заджапа из вадата надолу. 

Стоимен и Мустафата разкъсваха Нешовата риза… 

 

В болничната стая е тихо. Бяла тишина. Освен леглото на Митьо има 
още три други. Ние сме заобиколили леглото му. Мълчим, усмихваме 
се. Всеки е донесъл по нещо и всичко това е натрупано върху 
шкафчето. По-спокоен от всякога Мустафата пристъпва напред и пита: 

– Хайде, кога идваш на работа? – после вади носната си кърпа и 
безцеремонно се секне. Кърпата е хубава, виненочервена с бели и 
сиви ивици и Мустафата не бърза да я тъпче в джоба си като друг път. 

Митьо се усмихва. Лицето му се откроява върху бялата възглавница. 
То е пребледняло от изгубената кръв, но си е останало мургаво, 
мъжествено, силно. Мисля си, че то и по рождение е било такова, но 
характерът му го е дооформил. Изрязал е, подчертал е някои неща. 
Придал му е свои линии. А иначе как? 
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Ако на забоя е бил Нешо, за приказки, мисля, и дума не е могло да 
става. Щели са само да се погледнат и единият от тях да каже „хайде!“ 

Толкова. 

Но Ангел!… Опитното око на Митьо е преценило състоянието му и 
затова той настойчиво го попитал: „Ангеле, рекъл, ако се страхуваш, 
кажи си. Не е шега работата! Кажи да повикам някой друг. Трябва ми 
сигурен човек.“ 

Не знам какво е говорил Ангел. Най-важното е, че Митьо се съгласил с 
него и Ангел е останал. 

„Ела тогава, рекъл Митьо, виж сега – като запаля този фитил, 
разбираш ли, гледай тука! Ето този… ти чак тогава палиш първата 
патара, за да имаме време да избягаме. Разбрано?!“ 

Ангел кимнал. 

Патарите бяха заредени в лявата страна на тунела, пет-шест метра по-
надолу от забоя и Ангел останал там. 

Митьо тръгнал към забоя, запалил темпата (Огнепроводен фитил с 
дължина на останалите, с които е зареден забоят. Подрязан на къси 
разстояния, той позволява да се следи всеки момент докъде е стигнал 
огънят.) и започнал от първия фитил на горния ред. Като го 
привършил почнал втория. Но когато фитилите засвистели в тъмното, 
Ангел не издържал. Уплашен да не закъснее, той избързал и без да се 
обади, започнал да пали. Като привършил, извикал, но Митьо 
помислил, че оня пита да почва ли и поклатил глава, че може да 
почне. Време било. Ангел избягал… 

Без да подозира, че зад гърба му горят заредените патари, той 
продължил да работи спокойно и затова първата патара за него 
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изтрещяла съвсем ненадейно. Детонацията го блъснала в скалата, 
духнала лампата, повалила го, той разперил ръце и изпуснал темпата. 

„Загинах!!“ – това била първата му мисъл. Обърнал се, опрял гръб в 
стената. В тила почувствувал тръпка. Студена и остра, тя плъзнала 
надолу по тялото му, разтърсила го… отмалял… наоколо – две каменни 
стени, напред – патарите, отзад – забоят. 

„Гроб!“ 

Обезсилен, той бавно се свлякъл върху камъните. Изненадата и 
смайването изцедили последните сили у него, оставили го почти без 
мисъл. Заопипвал наоколо – потърсил си лампата. Фитилите засъскали. 
Вдигнал глава нагоре. Загледал. Имал чувството, че за пръв път в 
живота си чува как съскат те. Зловещият им шум го обгърнал, 
изпълнил всичко наоколо, превзел го. Митьо се затресъл. Поискал да 
извика. Искал да изреве, да изкрещи така, че всички хора на Земята да 
го чуят; да дойдат при него; да изтръгнат от стената горящите фитили; 
да му помогнат; да го спасят. Отворил уста, но блеснала патара и 
въздушният плесник го задавил. „Край!“… „Край!“ – успели само да 
прошепнат устните му. Затворил очи. За миг се видял разкъсан, 
опръскал с кръвта си стените на тунела, климнал глава и пот студена и 
лепкава, лъснала по лицето му… 

 – После изведнъж стана това, което ме спаси, – Митьо млъква и се 
вглежда в нас. Напрегната, болезнена гримаса едва уловимо разтяга 
устните му. Това е споменът. 

– Поисках да живея! 

Като изтръпнал, с вкаменено лице, той бавно се привлякъл покрай 
стената, опипвайки всяка издатина зад гърба си. Треснала патара – 
дръпнал се и камъните от нея се разпукали в отсрещната стена. 
Изчакал втора. А време нямало. 3атичал, но попаднал в някакво 
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огнено кълбо, което го халосало и запремятало надолу. Друга патара 
изтрещяла. Ослепила го. Той се повлякъл по корем, загребал с лакти. 
Думнала и първата бомба от забоя! Камъните от нея го застигнали. 
3асипали го. Той се изправил – паднал. Пак станал… Изправил се. 
Настъпил нещо. Лампата! Взел я…. 

– Не чувствах, че съм ударен – Митьо вдига ръка към лицето си и охва, 
след това внимателно я връща на предишното място върху одеялото. – 
Останалото знаете! – гласът му отпаднал, дрезгавее… 

След малко ние си тръгваме. Продължително и сърдечно стискаме 
ръцете си. Гледаме се в очите: „Хайде, идвай по-скоро при нас… 
Чакаме те!“ 

 – Нешо! – чувам аз. Гласът на Митьо трепти, къса се. – Нешо… ако 
можеш… ти… такова… прости ми, Нешо! Приятелю!… Знаеш ли, че 
там… когато бях… аз най-напред помислих за тебе, Нешо! 

Нешо трепна като от удар. Отваря уста да каже нещо, но не може. 
Думите засядат в гърлото му. Чиста душа е той. Извива врат, често 
преглъща, мърда устни… Гъста червенина избива по врата му, залива 
лицето… Той стиска ръцете на Митьо, гледа надолу, а аз мисля, че ще 
заплаче. 

Става тихо, неловко. Млъкнали са и другите болни и гледат към нас. 
Стоимен отива до прозореца, шумно дръпва пердето, после дълго 
кашля; да прикрие смущението си. 

Ние бавно тръгваме към вратата. Стъпваме внимателно. На прага 
спираме, обръщаме се още един път, вдигаме ръка за сбогом. 

– Довиждане, приятели… – Митьо гледа след нас и влага трепти в 
очите му. Неговото лице е отслабнало, пребледняло, но светнало от 
радост. 
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Навън стъпките ни глъхнат в пътеката на дългия коридор. Той се 
събира напред и ниският цокъл тъмнее. Прилича на тунел. Виждам 
мокрите релси, траверсите, локвите между тях. Идваща някъде 
отстрани светлината меко се хлъзга отгоре и пред мене внимателно, 
крачка по крачка, пристъпват трима души. Едната ръка на Митьо е 
обхванала шията на Мустафата, а другата – със засъхнала по пръстите 
кръв се е вкопчила в Нешовото рамо. В сигурното, другарско Нешово 
рамо. 

Това е само за миг, после краят на коридора се мярва пред мене, 
Слънцето топло блести и ме връща на Земята. Спирам на изхода, 
поглеждам нагоре и тежка въздишка се изтръгва от гърдите ми. 
Далече някъде огромен черен комин рисува с дима си по небето. То е 
синьо, копринено небе, без нито едно облаче – като изпънато. 

Обръщам се да повикам Нешо, но го виждам, че стои пред вратата на 
болницата, малко встрани и клечката дълго гори в ръката му, преди да 
запали цигарата си. Мисли нещо. Новият светлосив каскет е прихлупил 
косата му. Чак сега виждам, че костюмът на Нешо е  н о в и я т.  От 
дълго стоене в куфара прегъвките ясно личат под колената. Това е 
кафявият, малко възгрубичък Нешов костюм, който той облича само в 
празнични дни и то много рядко. С дъх на сирене, на ябълки, на сапун 
и на всичките онези миризми, които неизменно придружават в живота 
пътници като Нешо, защото от тунел на тунел, от мина на мина, 
години наред той винаги го е носил със себе си; костюмът и сега лежи 
малко неугледно върху него, като чужд и аз си мисля, че той никога 
няма да замени удобството на дочената миньорска куртка върху 
Нешовите плещи. 

Нешо продължава да стои на същото място, драсва нова клечка, пали 
цигарата си и жадно смуква. Бутвам с лакът Мустафата и мълчаливо с 
поглед соча нататък. Мустафата разбира. Гледа известно време към 
Нешо, после се обръща. 
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– Да го повикаме? 

Нешо идва и ние тръгваме. Отиваме да скъсаме заявленията за 
напускане, които подадохме преди известно време. Пясъкът на алеята 
скърца под обувките ни. Дишаме леко. Вече сме при вратата, когато 
две шумни врабчета с писък заплитат кафяво пърхащо кълбо в 
клоните на черешата и няколко перца бавно падат надолу … 

След малко те отлитат, но един клон още се люлее – широка, зелена 
ръка, която маха след нас. 

Сп. „Септември“ брой 8-ми на 1961 г. Орган на съюза на българските 
писатели. 
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Р А З К А З  Н А  Т А Н К И С Т А 

разказ 

 

Беше влажно и дрезгаво утро. Нашите танкове, разгърнати в шахматен 
ред, вървяха в атака. Те ту се снишаваха, ту се надигаха по 
хълмистата местност, осеяна с редки храсталаци, сякаш галопираха и 
отхвърляха далече назад всичко, което попадаше под веригите. 
Мерачът стреляше по посока на противниковите позиции. Той беше 
свел оръдието ниско; за миг изстрелът, като че спъваше танка, след 
това отново, като отвързан, той продължаваше напред. Неговите 
гърмежи се смесваха с тътена на артилерийската канонада, от която 
въздухът сякаш не можеше да си намери място и всичко подскачаше, и 
се тресеше в оглушителния рев на сражението. 

Ние вървяхме стремително напред. Аз не отделях очи от амбразурата, 
но не успях да забележа оръдието. Че сме ударени, разбрах в един 
миг, нещо сякаш повдигна танка и със страхотна сила го блъсна и 
отхвърли встрани. Той се замята, залъкатуши и след няколко метра 
спря. 

Съскането на мотора зад нас моментално ни накара да разберем какво 
се беше случило. Нажеженият снаряд, който не експлодира веднага, 
беше заседнал в него и със закъснение го подпали. Гъсти, горещи 
кълба от черен дим нахлуха в кабината и ни задавиха. Ние трескаво се 
хвърлихме към капаците. Протегнах ръцете си нагоре, напипах скобата 
и с усилие се измъкнах навън. Почти веднага дълъг автоматен ред 
зашари по бронята. 

Не скочих, а просто паднах долу. Пред себе си виждах камък, който би 
могъл да ме закрие, но не знаех откъде стрелят. В димната пелена, 
която се стелеше ниско до земята, от горящия танк някой изохка и 
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притихна. Постепенно изстрелите ме ориентираха, но аз продължих да 
лежа неподвижно. Изчаквах. Когато оредяха – повдигнах глава. И 
видях бронеизтребителното оръдие! 

Добре прикрито – встрани от нас, то беше стреляло съвсем отблизо – 
някакви трийсет и пет, четирийсет метра. Зад маскиращата го 
зеленина се мяркаха хората от прислугата. Те се суетяха и може би се 
готвеха да стрелят отново. Безсмислено беше, но извадих пистолета си 
и с ярост изстрелях целия пълнител по тях. Стори ми се, че някой 
падна, привдигнах се на лакти, после дълъг картечен ред ме накара 
радостно да извикам, защото танкът, който вървеше вдясно от нас, се 
беше устремил нататък. Картечните му редове не спираха, приковаха 
прислугата на оръдието към земята и аз притаих дъх. Виждах го като 
самото отмъщение. Ето! Секунда само и той връхлетя върху оръдието, 
настъпи го, завъртя се един път, два пъти, и с глух шум, подобен на 
пукот и ръмжене, бързо го превърна в разпиляна купчина смачкано 
желязо. 

После се обърна с кратка маневра и продължи напред да догони 
другите. Синкавата следа от дим се виеше и топеше след него, и се 
отдалечаваше. Моторите постепенно заглъхваха… Стана тихо… 

С болка поглеждам нашия танк. Той гори. Люковете изригват дебели, 
плътни струи черен дим, които се сплитат над купола и растат нагоре. 
Един след друг другарите ми се измъкват и мълчаливо тръгват назад. 
Ставам и тръгвам, без да се обръщам. Челюстите ми са стиснати до 
болка. Наистина есента си има своя чар, но влажната, подгизнала земя 
сега ми се струва отвратителна; аз шляпам направо и вървя, без да 
гледам къде стъпвам. 

Зад мен някой охка – това е радистът. Кракът му е прострелян в 
коляното и той едва се движи. Връщам се назад и му подлагам шията 
си. Той прехвърля ръка през нея и ние вървим. Неговото охкане, както 
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и потреперването на тялото му под якето, при всяка мъчителна 
крачка, ме карат да го чувствувам като свой по-малък брат. Мургавото 
му скулесто лице е пребледняло и той с хрипкав глас ме пита дали 
няма да остане сакат за цял живот. 

Какво мога да му кажа! 

Ние сме на едни години; заедно постъпихме в казармата, но в неговото 
лице, а и в постъпките му има нещо съвсем хлапашко. Спомням си, че 
дори, когато пуши, прилича на непослушно момче. Успокоявам го: 

– Това е съвсем лека рана – казвам. – Виж, да беше някъде другаде… и 
не довършвам, защото мисля за друго. За момент чувствувам погледа 
му върху себе си, след това той въздиша и клати глава: „Кой знае!“… 

Тътенът на сражението се е пренесъл далече напред и ние имаме 
чувството на изоставени. Гледам втренчено пред себе си и вървя. Една 
упорита мисъл непрекъснато се върти в главата ми. Правим още 
няколко крачки и аз се спирам; подкрепям радиста с дясната си ръка и 
внимателно освобождавам шията си. След това се обръщам и дълго 
гледам назад, встрани. Никъде не виждам водача. 

Викам на другарите си. Спираме. Чак сега си спомняме, че никой от 
нас не го е виждал, откакто сме тръгнали, и известно време се суетим: 
„Какво ли е станало с него?…“ 

 – Ако е ранен, щеше да извика – щяхме да го чуем – казва радистът. 
Дъхът му пари страната ми; чувствувам го как потреперва. Това е от 
болката, но ще потърпи малко. Мисълта на всеки от нас е заета с друго 
и никой не му отговаря. 

Ние слагаме внимателно радиста на земята и се връщаме назад. Очите 
ни избягват да се срещат; крачките са мъчителни, обувките дълбоко 
затъват в калта, никой не казва грозната дума, но всички мислим за 
едно и също. И мълчим. Между нас няма лоши, но сега, когато 
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постепенно свикваме с мисълта, че сме загубили Близнака (Така го 
наричахме.) завинаги, той ни се струва най-добрият измежду нас. 

Мълчанието вече ми тежи, дразни ме, аз искам да кажа нещо ей така, 
колкото да го разсея, и нещо трепва в мен. Спирам се и поглеждам. 
Лицата на другарите ми са напрегнати и ми се струва, че те се 
ослушват. Тогава, тогава… значи не ми се е сторило; аз чух някой да 
вика. 

Ударите на сърцето ми пречат да чувам добре. Напрягам слух и този 
път до нас ясно, съвсем ясно долита стон, като писък. 

– О, о, о… 

Това е стон на човек, който загива. Това е вик, който може да накара 
кръвта и в най-студеното сърце да засти¬не, но очите ни блесват. 
Погледите ни в един миг се кръстосват и радостта трепва и изпълва 
всичко около нас. 

– Жив е! – викам като обезумял. Заобикаляме и тичаме по посока на 
гласа, който идва от предната страна на танка. Той трябва да изпълзи 
към нас, да дойде при нас, след това всичко вече е лесно. Луд съм от 
радост. Близнака… нашият другар, Близнака… Аз тичам и стъпките ми 
в калта не шляпат, а всяка една от тях сякаш радостно крещи – жив!… 
жив!… жив!… 

Другарите ми спират. Притичвам и аз, вдигам ръка да изтрия челото си 
и… разбирам. В един кратък, ужасен миг разбирам всичко. Той беше 
останал в ударения танк! 

Тежки, дрезгави камбани бият около мен. Предметите се разлетяват – 
отиват далече… далече, след това се събират и започват да се въртят. 
Противна студена топка се надига в стомаха и зъбите ми скърцат. 
Втренчено, с тих, безсмислен ужас аз гледам оръдието на танка. Цевта 
му, отклонена малко вляво – „в единадесет часа“ – и приведена 
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надолу, не позволяваше на водача да отхвърли капака нагоре и да 
излезе! 

Зад него има ракла със снаряди – съобразявам аз – и той може би се е 
опитал да си пробие път оттам, но е разбрал, че само губи време. 
Изглежда, че пламъците бяха отрязали пътя му през кабината, която 
ние преди малко напуснахме. Имаше само един начин и затова сега 
повече от всякога беше необходима една ръка, една човешка; 
другарска ръка, която да се намеси и да помогне. Аз на три пъти се 
решавах, но и трите пъти бях спиран от една и съща мисъл: 
„Бензинът!“ 

В дъното на танка лежаха около четиристотин литра бензин! А над тях 
бушуваха пламъци… Те навярно се бяха разпрострели и задушаваха 
Близнака, защото, загубил вече контрол над себе си, той блъскаше 
като обезумял капака, който неизменно срещаше проклетата цев и 
всеки път се връщаше назад. Димът го давеше. През пролуката 
почернелите му пръсти трескаво опипваха бронята, а разтрепераният 
му глас, който преминаваше почти в писък, отново долетя до нас: 

– Другари-и-и-и… Другари-и-и-и!… 

Мъчително и дълго, като пика, този глас пронизва гърдите ми. 
Близнака вика още един път, след това притихва. Навярно се 
ослушваше. Той ни беше чул и надеждата се беше върнала при него в 
изпълнената с дим кабина. Защото, ако вярваше, че сме наблизо, той 
вярваше, че ние ще му помогнем. 

А какво можехме да направим? 

Лесно е да се каже: направих, каквото можах. Направихме, каквото 
можахме. Но аз виждам едни очи. Очите на моя другар. И ми се струва, 
че отсега нататък нищо друго няма да виждам освен тези очи. Те 
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питат! Виждам очите на неговата майка, на близките му; виждам очите 
на всички, които аз обичам, които са ми скъпи. И тези очи питат! 

Тежки, глухи удари един след друг трептят в мен и ме разтърсват. 
Това е сърцето ми. Аз се колебая. Като в просъница чувам, че някой се 
обръща към мен. Иска цигара. Машинално бъркам в джоба си; 
движенията ми са трескави, неточни – аз се бавя. Най-после – ето ! 
Подавам кутията, след това чувам две думи: 

– Аз… тръгвам! 

Трепвам. Обръщам глава и не е необходимо дълго време, за да 
разбера. Той тръгва. Асен. Гледам го в очите. 

– Тръгваш? 

– Тръгвам! 

Аз търся в очите му нещо съвсем определено; търся съмнение, 
колебание, страх! Търся това, което ме вълнуваше преди малко; 
чувствувам как някаква голяма отговорност, някакво огромно бреме се 
смъква от плещите ми. И срещам един съсредоточен, вглъбен навътре 
поглед. 

– Ние сме едно… Ние сме заедно… Разбираш ли?! – гласът му достига 
до мен глух; той говори бавно, с усилие, като че търси думите и не 
говори с мен. – И не можем да го оставим да загине пред очите ни… 

Цигарата вече дими. Асен повдига едната си вежда и свива рамене – 
мисли. После жадно и продължително смуква, страните му дълбоко 
хлътват, той се обръща към нас и като отражение от вода едно 
мускулче трепти под окото му. 

Той се беше решил. С едно рязко движение пръстите му изхвърлят 
далече напред цигарата, безмълвен той стои известно време, след 
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това още един път се обръща към нас, гледа ни продължително 
секунда, две… вдига яката си и тръгва! 

Крачките му са бързи и докато тича, от обувките се откъсват парченца 
кал, които го гонят в гърба. Аз много пъти съм го виждал и знам как 
тича той, Асен, Виждал съм го да тича към нас с приятна новина, 
щастлив, когато радостта разпъва гърдите му. Спомням си как тичаше 
сръчно из казармения двор през тревожните и радостни 
деветосептемврийски дни. Тичали сме заедно и след градски отпуск – 
да не закъснеем за вечерна проверка. Гледам го и сега. Неговата 
фигура като фокус е събрала нашите напрегнати погледи, 
разширените ни очи не изпускат нито едно негово движение и аз 
мисля, че го разбирам. Защото колебанието е предателят, който 
отваря вратите за страха. 

„Ние сме едно… Ние сме заедно… разбираш ли?!“ Асен е далече, но 
още чувам думите му. Те звучат в мен и аз ги приемам като едно 
откровение, като една истина, която го е направлявала, като една 
осъзната отговорност и другарски дълг. 

Той вече е съвсем близо до танка, забавя крачките си, после изведнъж 
се засилва и с лек скок кракът му стъпва върху веригата; още малко 
нагоре и кой знае защо, прави една крачка напред, след това се 
връща, с лявата ръка се държи за купола, а дясната потъва срещу 
дима в страничния отвор, премества се още малко и аз се улавям, че 
задържам дъха си. Сега вече няма връщане! 

Цял водопад от мисли бучи в главата ми и като отделни пръски при 
залез, в съзнанието ми проблясват неприятни представи. Аз насила ги 
пропъждам, не искам да мисля за тях, но те се натрапват и устните ми 
шепнат: по-бързо… по-бързо… Защото във всяка десета, във всяка 
стотна част от секундата с ужас очаквам да видя бялата звезда на 
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експлозията, която можеше да сложи край на една надежда и на два 
живота… 

 

Асен е наклонил глава към бронята – сякаш се ослушва; ръката му 
търси командните уреди. Аз зная как са разположени те; мястото на 
всяка ръчка, на всяко колело, на всеки винт стои в съзнанието ми така, 
както стои и там, в танка. В безредицата от мисли опитвам да си дам 
сметка колко време е минало от началото, но ето! Куполът се движи! 

Ръката на Асен е вътре и огнените езици я облизват – мисля аз. Може 
би сега нажежените командни уреди горят пръстите му; може би 
болката е непоносима, но куполът се движи! Цевта на оръдието бавно, 
струва ми се, съвсем бавно се измества встрани – още малко… още 
малко… 

Най-после! Капакът отскача нагоре и заедно с дима в отвора се мярва 
едно почерняло до неузнаваемост и сгърчено в гримаса лице. Две ръце 
се размахват, след това водачът се измъква, пролазва по бронята и се 
смъква пред танка! 

Ние викаме с порива на прогледнал слепец, крещим; „Наса-а-а-ам. 
Наса-а-а-ам!!!…“ Асен го повдига от земята и те тръгват. Близнака се 
бави, търка очите си с юмруци, след това разкопчава колана, хвърля 
го и започва да къса дрехите си. Те димят. Като загасена факла той 
върви към нас; Асен му помага; ние викаме; те тичат с широко 
размахани ръце и изведнъж! – като духнати се търкалят по земята. 

Миг преди това видях експлозията! Седемтонният купол като тапа 
отлетя нагоре, превъртя се и глухо плесна встрани. Сега на 
предишното му място стърчат сноп пламъци, които вятърът люлее… 
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– Близна-а-а-к… Асене! – Някой като че ме хласва в гърба и аз тичам. 
Спъвам се в нещо – корен или дърво, – политам напред, след малко 
пак съм на крака, тичам и викам. Вече съм съвсем близо. Асен бавно 
повдига глава и аз рязко задържам крачките си, защото през калта, 
която е зацапала лицето му, виждам, че той се усмихва. 

Усмихва се така, като че иска да каже: „Ами на!… Лежим си… “ 

Приближавам съвсем. Той ме гледа, хапе усните си и клати глава. 

– Ама какъв късмет, а! 

Ръкавът му още дими. Прилича ми на палав момчурляк, който е 
направил пакост, но щастливо се е отървал. Аз го гледам и – това е от 
нерви – предателски спазъм заплита топло кълбо в гърлото ми и 
сълзите напират; не мога нищо да кажа. То не е и необходимо. 

Известно време стоя в нерешителност, после се отпускам на лакът до 
него и изваждам цигарите си, протягам ръка и поглеждам Близнака. 
Косата му отзад е опърлена; обгорелият врат, лицето и ръцете са 
потъмнели и мръсни; той е разкрачил крака и лежи на земята съвсем 
отпуснат, като че спи. 

Какво нещо е – мисля аз. – Отминава опасността и човек има 
чувството, че се пробужда от някакъв мъчителен кошмар. Случката 
изглежда недействителна или отдавна разправена от някого. А всичко 
е станало съвсем скоро. Толкова скоро, че ушите ми още пищят от 
трясъка на експлозията, която в един миг можеше да превърне 
Близнака в едно име, в един ужасен, мъчителен спомен за нас, 
останалите. За това свидетелстват Асен, ние и всичко наоколо. 

Водачът продължава да лежи неподвижен, гледам го и в мен се 
поражда желание да сложа приятелски ръка на рамото му. Искам да го 
пипна, да го погаля, но се страхувам да не му причиня болка и ръката 
ми спира в едно несигурно движение. Асен се усмихва, проследява 
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погледа ми, след това се поваля на гръб и цигарата дими между 
пръстите му. 

– Няма му нищо – като че някъде от много далече го чувам да казва, – 
ще видиш, че скоро ще се оправи… 

И това е казано с тон, който може да бъде разбран само по един 
начин: нямаше съмнение – той беше една голяма радост, той беше 
едно тихо тържество след преминалата опасност. 

Над нас е небето. Ниско, сиво, тежко небе. Аз не мисля за него. Мисля 
за онзи краткотраен летен дъжд, който прави топли локви на улицата. 
И за двамата малчугани. Те навярно бяха приятелчета. 

Като днес ги виждам до мокрите тараби, от които Слънцето като от 
къдели измъкваше тънки ленти от пара. Те стояха един до друг съвсем 
сериозни, с онази сериозност, към която ние, възрастните, винаги се 
отнасяме само по един начин – с усмивка. И си говореха. 

– Добре, де – питаше по-малкият от тях, – а твоят вуйчо може ли да 
прескочи варницата на чичо Ангел, а? 

– О, да! – бързо и живо отговори другият малчуган. – Та това е нищо! 
Той може да прескочи ето тази къща. – и посочи с пръстче. Къщата 
беше двуетажна! 

– Асене – питам съвсем тихо аз, – ти… имаш ли племенник? 

 

След малко ние отново вървим. Червените крушови дървета на 
есенния пейзаж в равнината като подпалени вървят насреща ни и аз 
не ги възприемам като пожари на войната: те идват към нас с цвета на 
зората, с цвета на утрото, в което преживяната опасност ще ни свърже 
завинаги. 
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Дори ниското небе над нас с облаци като лапавица от тежък, мокър 
сняг, не е сиво. То е светло. Над него е Слънцето, но то е и при нас. 
Ние сме обхванати от онази лека възбуда, която вълнува сърцето през 
някой тържествен и добре уреден празник; възбуда, която изправя 
тялото, повдига главата и кара очите да блестят. 

А сме толкова бедни – разделяме последните цигари. И вървим. 

Бедни ли казах! 

Сбъркал съм! Много съм сбъркал. Ще сбърка и всеки един, който 
предварително се съгласи с мен. 

Защото, ако смъртта имаше образ в моите представи, сега тя щеше да 
гледа след нас като изиграна. Защото върху тази разкаляна, 
прогизнала от водата земя, ние – пет души, които в момента нямахме 
нищо друго освен нашата младост, нашите мечти и радостта, която 
носехме върху раменете си, споделяхме невидими богатства. 

Вървим мълчаливо, от време на време се споглеждаме и никой от нас 
не крие голямата си радост. Петима сме! 

Сп. „Пламък“ брой 4-ти на 1959 г. 

 

В   К Р А Я   Н А   Е Д И Н   Д Е Н 

разказ 

 

– На батко Божидар пак му се карат? 

Моят син е спрял да играе, приседнал е на килима и въпросително 
гледа към мен с големите си очи, без хитрост, с някакво тревожно 
очакване, после бавно накланя глава към рамото си и остава 
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неподвижен. Не знам защо, но шумът, който идва отгоре, всеки път го 
плаши малко. А батко му Божидар… е най-обикновено и живо момче с 
умни очи; единственото дете на семейството, което живее над нас и аз 
си спомням, че с доста уроци, и много мъка родителите му го научиха 
да свири; дадоха не знам колко пари там, за акордеон, записаха го в 
някаква музикална школа, а сега всеки път, когато наближи време да 
отива в школата, отгоре се чува все едно и също – „не искаам, не 
искам, ма-а… не искам, чувате ли – не иска-ам!… “ 

 – Нищо – казвам, – синко, след малко ще утихнат – играй си… 

И малкият продължава играта, но движенията му са някак неточни, 
внимателни; той се вслушва в това, което става горе, от време на 
време повдига глава и дълго гледа към мен. Дали не мисли, че един 
ден и него го очаква същото. Да избегна въпросите му, с вид на много 
зает аз внимателно приближавам книгата до лицето си, но постепенно 
разбирам, че не ми се чете. Вечерният здрач е притиснал светлината 
до прозореца и това ме кара да виждам предметите в стаята като 
потънали на дъното на някое тихо езеро – без ръбове, причудливи. 
После за момент мисля, че трябва да стана и да запаля лампата, но се 
отказвам. Ех – хрумва ми, – дете да си! Протягам крака и столът 
скърца под мен. И съм весел. Облаците навън са толкова големи и 
мълчаливи, и тежки… Мисля за тях и те ми приличат на стадо от 
червени слонове, наредени един след друг в тиха редица. Ето един 
хобот… съвсем ясно очертан на небето. Той бавно се протяга напред, 
после постепенно се разпада и вторият слон тежко навежда глава. 
Позната игра. Поглеждам часовника, отпускам се назад и без някаква 
видима причина постепенно ме обзема едно радостно и топло чувство 
– тиха радост, в която леко изплуват различни и мили неща; сещам се 
за детинството си, за игрите ни, и кой знае защо – за Цветан, за 
дългите ни разговори сред тишината и книгите; за стаята, в която 
някога живеехме и за която говорехме като за „кораб“; за летните 
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нощи в градината на бай Гого Дедев. И изведнъж за онзи, другия 
кораб – потъмнял там някъде до кея в старинния град и отдавна 
изоставен от всички. 

„Той има меден кил, казваха ми за него, такива вече не правят. Купи 
го. Струва четири хиляди лева“. И аз, спомням си, често отивах при 
този самотник. Дълбоко спуснал сянка под себе си и тежко полюшван 
от вълните, вечер той потъмняваше, протегнал дълго туловище край 
мрежите и привързан за носа о кея, живееше някакъв свой живот на 
стара уморена мечка, чийто стопанин отдавна е напуснал колибата, 
пред която тя тихо доживява дните си. „Само бакъра от кила да му 
продадеш, казваха ми, струва две хиляди лева! И от дървения 
материал като вземеш две – ето ти! Нищо не губиш, нали, а имаш 
кораб.“ 

Верно. Може и да е така. А на мен все не ми се иска. И защо ние 
хората сме такива. Защо все бързаме. Едвам чакаме нещо да престане 
да ни служи, тогава надве-натри определяме цената му и това, като че 
ни успокоява. И след това пак бързаме да го забравим… Тъга ли е 
това? Откъде накъде! И все пак… не знам. Но печална е, струва ми се, 
истината – че на този свят вече не може и няма да се роди нито една 
легенда… 

 – Не искаш ли? Как така, – не искаш? 

Играта е отвлякла вниманието на моя син, погълнала го изцяло и той 
се кара на своето дървено конче – вдигнал пръстче пред лицето си, 
свил вежди и сбърчил чело: 

– Ии-диот, с и-диот такъв – чувам аз, – а парите, които пръскаме по 
тебе? 
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„Хубава работа!“ Столът скърца под мен, бързо се обръщам, но дълго 
време нищо не ми идва на ум. После се хващам о мисълта, че като се 
върне майка му, трябва да поговорим с нея за някои неща: 

– Синко – бързам да го прекъсна аз. – Я иди, моето момче, и пусни 
радиото… 

Той повдига глава и известно време съобразява. После с ръка прави 
знак на кончето „да чака“, отива към дъното на стаята и аз гледам 
след него. Убеден съм, хиляди пъти съм убеден, че го е чул отнякъде, 
но откъде? Мисля за познатите си; после поглеждам нагоре и се 
сещам: батко му Божидар! Сега горе е тихо. И пак го гледам, защото 
всички казват, че стъпва малко като мен – дясното краче, с пръстите 
навътре, но аз зная, че той подражава. Не мога да си обясня само 
удоволствието му да пие вода от чешмата с лъжичка. С часове. Свалиш 
ли го оттам – стиска юмруче и трудно е да изтръгнеш лъжичката от 
ръката му. Сърди се. 

Изведнъж очичките му светват към мен: 

– Някой звъни?… 

И изтичва напред към външната врата. Да-а! Тава беше музикантът от 
отсрещната кооперация. Бях забравил. Часът вече трябва да е седем и 
половина. Той пристига весел, както винаги, жизнерадостен, ухаещ на 
зюмбюл, навярно е бил в бръснарница. Подавам ръка, помагам му за 
палтото. 

Не ми ли е причинил безпокойство? А, не-не! Той си помислил за това, 
но просто трябвало да дойде, искал да услужи на моя познат, защото и 
други питали вече за квартирата. Такава широка и удобна стая не се 
намирала всеки ден, нали, знаем сега как е с квартирите. Е, да. Ще 
бъде с още двама души там, в стаята, но както съм му го бил описал, 
изглеждал непретенциозен човек – ще се смести някак си, толкова 
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хора живеят сега по същия начин. Разбира се! О, ама – да. Разбира 
се… Не че му е до квартирата, той просто – да услужел, такива са 
времената, че хората трябва да си помагат, а още повече, щом е и мой 
познат, той ще предпочете него естествено; сега всичко става с 
приятели, знаем го, как да не го знаем. Наемът не е висок – двайсет, 
двайсет и пет лева, но другаде вземали и по трийсет – да-да; по 
трийсет и по четирийсет!, той знаел стотици, не, хиляди случаи такива 
– разни използвачи на хорската нужда и мошеници, но както му 
паднело на човек, не всеки има пари да ги даде; той не за парите, а 
само да услужел. А като минавал, видял – риба имало. Но и хората 
били доста. Все пак той успял да си вземе две килца. Намигна ми. 
Млясна с език. А риибата! Та тя била негова слабост? Не съм ли знаел? 
Е, как може! Но ако искам… А?… Той имал познат в Бургас. Да. 
Сестрин син… Риба? – това винаги можело да се достави; и прясна, 
няма това-онова, направо от моренцето, малко по-скъпичка, нали, но… 
Или пък чирозчета! А?… Не съм ли ял? – Е! Че как може. Но да умеел 
да си ги приготви човек само, да знаел как да си ги направи – с 
копърец така… с лимонче малко, после с оливийце отгоре… но да 
имало от онова, хубавото оливийце – „сассо“, което беше, 
италианското, или пък „пюже“, или „олимпос“ – каквото и да е, но 
бистро да бъде и да се точи така, тъънко, тъънко… 

Малкият стоеше точно срещу него, гледаше го в устата и ловеше почти 
всяка дума. Дори от време на време мърдаше устни, като да 
повтаряше това, което чува. Като го забеляза, музикантът на два пъти 
протегна ръка към него, но и двата пъти, като извиваше тънкото 
вратле встрани, малкият недоверчиво се измъкваше изпод ръката му, 
после правеше крачка напред и пак заставаше на същото място. 

А за мен въпросът с квартирата беше вече приключен. „Копърец“ – 
отекваше в душата ми, докато го наблюдавах, – „лимонче“… 
„оливийце“… Душичка! – мислех си. – Човечец! В стаята, а тя кой знае 
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каква е, ще бъдат още двама души, никой няма да се чувства удобно, 
но той и от третия иска само двайсет и пет лева! 

Тази мисъл, кой знае защо, ми се натрапи и аз престанах да го слушам. 
Гледах го как е седнал – опрял цигулката си о стената като метла, 
подвил краката си; шкембенцето му се свило в скута като бебе, а той 
говори, говори… – С бяло винце! Чирози. С бяло винце!… Топят се, 
топят се в устата – ъъ-х, ъъ-хх, ъх, ъх… – сви пръсти и ги поднесе към 
устата си. Млясна! 

Малкият ме погледна. 

И изведнъж тоя човек ми омръзна. От радиото идваха тихите и 
мелодични звуци на една позната и популярна у нас народна песен, но 
той не преставаше да говори. А гласовете се гонеха откъм дъното на 
стаята, преливаха – диплеха се нагоре трепетни и чисти като момини 
поли, и аз заслушах, погълнат от играта им, после бавно се отпуснах 
назад. И за да не го чувам, почти съзнателно извиках в представата си 
образа на онзи умен англичанин, който загина у нас, в България – 
майор Томпсън. Отдавна ме беше поразила неговата мисъл, че 
слушайки различни станции през време на войната и приемайки 
войната като жестоко бедствие за всеки един народ, той забелязал и 
едно неволно, може би, но почти непрекъснато увеличаване на 
емисиите, в които се предава национална музика, така както 
опасността сближава членовете на едно семейство… 

А междувременно песента в стаята постепенно затихваше и на нейния 
фон меко изплува гласът на говорителя: 

„И колко истина е съумял да съхрани народният певец – чувах аз – в 
самостойни песни, в които народът пренася най-интимните си 
преживявания в поетичен израз, за който реалният свят е 
недостатъчен… Гората пее за делата и подвизите на хайдутина. 
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Слънцето се надгрява по хубост с девойките; надбягва се с конете на 
момците… На пеещите моми приглася Вардар… И вятърът…“ 

 – И колко му е! – навря се пак онзи. – Да рече човек, да се накани 
само – взима рейса и за двайсет минути е там. А в Кремиковци всичко 
има, братле. Открили са нови магазини там, специални, за 
работниците, като че ние тука сме говеда, а в тях, братко – всичко! От 
пиле мляко… 

А-аа! – нещо трепна в мен; погледнах го и почувствах само едно 
желание: Да го изгоня! Да го изгоня. Веднага. Още сега. Да стана и да 
извикам; да изкрещя в лицето му нещо обидно… Но, нищо не правя, 
разбира се, и бавно отпускам ръце: „Що за музикант беше тоя 
човек?…“ 

За момент си го представих малък. Момче някакво, дебело. С издути 
червени бузи и оглупели очи, които непрекъснато се въртят и търсят 
манджа. 

И изведнъж така, както светва прозорец, съзнанието ми зае мисълта за 
една майка, която видях преди няколко дни в трамвая. Беше късно 
вечерта и нейната дъщеря, изглежда, я беше посрещнала на гарата, а 
тя, натоварена с всевъзможни бохчи, кошници, две дамаджани и 
някакви вързани за краката пилета, се настани точно зад мен. Най-
напред ме стресна гласът и, дрезгав и малко отривист: – Ш та 
устрижа!, да знаиш… – без ни най-малко да се стеснява от хората в 
трамвая. – Да получиш таз чтворка по артметика дет беши толкуз 
силна по нея; бащат ми писа – болна легнах. Ти ум в главата имаш ли, 
нямаш ли, чафка ли го изпи, кажи ми? Що ндигаш ръка?! Що ндигаш 
ръка, нъл съм ти казвала – да та изпита оназ… по артметика – ощ 
иднъж, чи ощ иднъж, мира да ни и дадеш. Ш я присрешниш, ш са 
молиш, ш плачиш, за дрехата ш я хваниш – тъй праят хората. А ти?… 

 

стр. 130 

 



Амма – о-о!… ш та бъхтя аз тебя – а! Ам тъй ш ти бъхтя главата о пода, 
та ш звекниш! 

– Ох, ма майко… 

 – Шт! 

Тя, изглежда, беше ощипала детето, защото то изведнъж се преви от 
болка и лицето му пламна. 

– Ти нямаш майка, чуваш ли ма! Какти Милка има майка, чса бори 
момичето, бъхти са. Това дети – кино, тиатър, ни знаи. Хора ни вижда. 
А ти?… Книги ми читеш! Каква полза имаш ти, мар, от тези книги дет 
ги читеш и ми ги трупаш вкъщи, а? Кажи ми?! Каква полза имаш кажи, 
дее?! 

И предназначени за друг, тези отривисти и настойчиви думи, кой знае 
защо, подгониха мен. И спомням си, че още след първата спирка 
побързах да сляза от трамвая. Не, че се замислих за света. Не, че ми 
беше и работа да се намесвам в отношенията между родител и дете, 
които са, както знаем, толкова деликатни и сложни, но някакво 
тягостно чувство ме налегна; някакво странно безпокойство, а то, това 
безпокойство, колкото и странно да е, прилича на настойчив комар, 
който непрекъснато свири до ухото ти, а все не каца. 

Мислите се рояха около мен, въртяха се в главата ми и не ме оставяха 
на мира като онези кръглоглави и лъскави мушици, които се срещат 
през лятото в полето и придружават пътника с километри: – „Каква 
полза?!“ „Каква полза имаш ти, мар, кажи ми? Полза!?“ – Ето го, 
мислех си, докато вървях по улиците срещу хората, почти ядосан, 
стиснал устни, с ръце, дълбоко спуснати в джобовете на балтона. – 
Ето! Така се ражда утрешният егоист. Така се създава той. Ползата! 
Верно е. Мека е детската душа. С разкалено желязо не може да се оре. 
Но от него винаги може да се направи плуг, нали? Или маши! Или пък 
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нещо друго, още по подходящо, което на един тираничен характер му 
хрумне да пожелае. А като погледне човек; какво друго е тиранинът на 
тоя свят, освен човек, лишен от доверие. И все пак… И все пак… 

„Егоистът е добрее, ха! – бъди спокоен ти, моето момче… Бъди 
спокоен, млад си още… “ – някакъв морав нос се люлее пред мен над 
чаша вино и един гъгнив глас ме поучава. Просто го чувам. Значи… 
мислил съм вече за това нещо, говорил съм с някого. 

„Добре е тоой – напява носът. – И при народняците беше добре, ха!, 
зная ги аз, и при сговористите беше добре, и при блокарите, помня ги; 
и при земеделците, па и при фашистите – знаеш ли, слушай ме ти 
мене. И винаги ще бъде добре. Егоист грешка не прави, момче. Едно 
знае той – себе си! Да-а, винаги, винаги…“ 

Заклати глава, загледа ме. 

Какво да му кажеш? Не отричам; не, че се защитавам – вярно е, че 
такъв човек може да бъде и добре. Но как мразя аз тези родителски 
завещания… Как ненавиждам тези отвратителни родителски гърбици, 
които някои носят за цял живот. И ако човек сметне това за качество, 
нали – да бъдеш егоист, за да си добре – то веднага трябва да приеме, 
че и гърбицата топли гърба на гърбавия, и не е трудно, защото ще ги 
видите тези деца – още утре; отритнати най-напред в училището, 
после в казармата, по-късно по местата, където ще работят. Съвсем 
сами са. Не е верно, че хората лесно забравят. Една привидна честност 
може и да заблуди неколцина, но докога… 

 – Татко! 

Музикантът е станал прав и гледа към мен. За момент и аз объркано го 
гледам. Шпикерът предаваше новините. Погледът му трепти и аз си 
мисля, дали не съм изпуснал нещо на глас. Но, изглежда, всичко е 
минало добре. Той само ще си отива. 
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Хванал цигулката под мишница, след малко, този човек върви пред 
мен. В коридора се навежда и взима някакъв пакет в мрежа, който е 
оставил при влизането. Панталонът му отзад – лъснат. Енергичен 
човек, мисля си, жив такъв един, с предприемчив дух. Такъв и по 
улицата като върви – преде, преде! За последен път поглеждам гърба 
му, високо подстригания тил и леко притварям вратата. 

– Татко? 

– Кажи… 

 – Кой е този чичко? 

Две лъскави очички търсят моите и малкият леко докосва ръката ми. 

– Наш съсед, – казвам, – живее в отсрещната кооперация – ела сега да 
влезем вътре. 

– А момък – плете се в краката ми той, – момък какво е? 

– Момък?… е голямо момче, израсло вече, което скоро ще отиде 
войник 

– Като бате Тошо?… 

 – Да. Като батко ти Тошо. Майка ти не ти ли каза, кога ще се върне? 

– Не. А Вардар? 

– Защо питаш. 

– По радиото го казаха… 

 – Е, Вардар е такова… река. Като Искъра, помниш ли? Но малко по-
голяма. 

И той мисли. Накланя глава встрани, така както си го прави – сравнява 
нещо. Аз съм го водил на Искъра. 
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– А истина? 

– Какво… 

 – Истина какво е? 

Истината?… Мълча известно време. После ми идват на ум думите на 
философа, че „тя е онова нещо, което е очевидно за всички“, но как да 
го обясня на сина си. И после, толкова неща са очевидни в тоя живот, 
дори очевадни, а други съвсем не са такива. И откъде да му измисля 
пример. Истината!… 

„Тя е кръгла!“ – крещи някакъв източен мъдрец с дълга бяла дреха и 
голи пети. – Кръгла е! Да-а. Кръъгла!“ 

„Не е вярно. Тя е продълговата!“ – надвиква го друг от спорещите и 
разтяга костеливи китки. Те са много, тия мъдреци, цяла тълпа, и 
напред се промъква трети: – „Тя е с брада.“ – пее той. – „Не го 
слушайте оня, той е кьосе. С брада е. Дълга брада, и бяла, като моята, 
до земята!“ „Нее, тя е синя…“ „Нее, тя е зелена!“ „Зелена ли? Глупак! 
Тя е с дупка в средата. И е жълта“. „Тя е натрупана на купчини, една 
до друга – на купове, на купове…“ 

 – Таатко? 

Но аз продължавам да мълча, защото зная само едно. Че тя не може да 
бъде изкрещяна! Че тя не може да бъде и натрапена. Че човек само 
трепва пред нея като пред онази единствена жена в нашия живот, 
която сякаш сме обичали и познавали още преди да срещнем; в която 
се влюбваме завинаги и ако я нямаме в сърцето, ни е пусто. 

– Почакай – казвам, – синко. Нека помисля малко. 

И той бавно навежда глава. Тънкото вратле като че ще се скъса и 
ушичките му стърчат. Недоумява. Какво толкова пък има да мисли 
един голям човек и то – неговият баща, който никога не го е карал да 
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чака толкова дълго. Деца! С широко отворени очи, любопитни, 
нетърпеливи. Като че не ги създава човек така, както си иска, казва 
Жионо. Създава ги такъв, какъвто е, а какъв е – сам не знае. И много 
говорят хората за чорба. А никога не говорят за онези малки 
светкавици, които ни пронизват като оси, и когато човек има деца, 
разбира, че с това ги е създал. Не с чорбата. А после всичко най-
хубаво, което сме научили от хората, и доброто, което знаем за света – 
пак трябва да бъде за тях, нали? А колко важно е в такъв случай какъв 
е нашият опит; какъв е онзи дял от света, който ние обичаме и който е 
наш. 

– Тааткоо! – нетърпеливо звъни едно звънче в стаята. – Кажи ми, моля 
ти се, какво е  и с т и н а? 

Тропна ли с крак? 

Не. Аз само прекалено дълго забавих отговора и с това вече станах 
длъжник на моя син. А грешка е, ако ние, бащите, останем длъжници 
на своите деца. И не е лесно. Защото ние, бащите… И ето, че отново, 
за кой ли път вече тоя ден, нещо се върти в ума ми. Да. Някой е 
произнасял тези две думи пред мен, и аз известно време се мъча , да 
си припомня кой, защото чувството ми от тях е толкова близко – а все 
ми се струва, че това е една широка и топла усмивка, породена от 
сдържаната радост на един добър баща. После постепенно се сещам, 
че това не е никой друг освен Здравко, моят приятел. Винаги ми е 
правил впечатление топлият и искрен тон, който прелива в тях, когато 
той произнесе тези две думи. Може би и затова съм ги запомнил. И не 
е малко. Моят приятел има двама сина. А не винаги в живота на 
бащите е леко. И, струва ми се, Здравко най-добре знае това. Но, 
изглежда, той знае и друго, че тези двама малчугани, които сега 
растат, никога не трябва да го почувстват. Защото, повярвайте ми – 
няма по-щастлив човек от него, когато ги хване за ръце, и три 
тъмнокоси глави, една до друга, бавно тръгнат под цъфналите 
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дървета. Две детски ръчички жадно се протягат нагоре -филизи сякаш, 
които търсят светлината. И може би, и може би – в това е нашата 
истина. Спокойно и добросъвестно да изминем пътя си над тях. Като 
Слънцето. 

– Искаш ли да сключим един договор? И аз рано или късно ще ти я 
кажа. Сега не съм готов. Бива ли? 

Усмивка назряваше върху лицето му и той бавно наведе глава. 

След време щеше да разбере, че колкото се приближаваш към нея, тя 
се отдалечава. 

Сп. „Пламък“ книга 21-ва на 1970 г. 
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Т Р О Я Н С К И Я Т  К О Н 

гротеска 

 

Застаряващ дебел мераклия. Улица. Редица от къщи. Малък кокетен 
дом. Декоративна, художествено изработена врата, на малкия кокетен 
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дом. Брава от ковано желязо. Вратата е обкована с едри клинци. 
Звънец, който отеква наверно надалеч и в дълбочина. Прозорчета с 
кокетни завески. Саксии с цветя, пискюлчета и реснички. Топъл и 
уютен дом. 

На прозореца – Хубавица. Тя мечтае. Тъгува по нещо възвишено, 
недостижимо и далечно. 

И без да иска попада в зрителното поле на Мераклията. В един миг 
Мераклията преценява състоянието и. Каква прелестна самота! 

Той е очарован. И веднага променя походката си. Който е виждал 
влюбен котарак – лесно може да си го представи. Любов от пръв 
поглед? Не. Това е съдбата. 

Мераклията минава под прозореца на Хубавицата. Мирише цвете. Без 
да извръща глава, очите му не я изпускат. Описват кръг и пак се 
стрелкат. 

Но Хубавицата мечтае… Възвишена душа! 

Привел облеклото си в бляскав порядък, Мераклията се задава от 
другия край на улицата. Стар вълк. Тя – едно невинно цвете, т.е. агне. 
Той спира случайно под прозореца. Хубавицата го поглежда… 
Мераклията отлага шапка с жест заучен в 1930-та година. Хубавицата 
пак го поглежда… Той слага длан на сърцето си с цвете между 
пръстите. Изискан кавалер, помирисва цветето и още по-изискано и го 
подава… Хубавицата притваря ресници, като метлички. И го приема 
свенливо. 

Мераклията отминава като Казанова! На почтено разстояние се 
обръща, отново отлага шапка и изпраща въздушни целувки. 

Едва свил зад ъгъла, той вече подскача от радост. 
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Домашният живот на един стар ерген – мераклия е загубена работа. 
Особено в една такава сутрин, когато пробудил се сам в леглото, с 
длани на тила и щръкнали лакти, е склонен към размисъл за живота, а 
в същото време му се яде чай с домашно препечен хляб и маслини. 

Но животът, нема как требва да продължава и затова нашият герой 
енергично се измъква от леглото. 

Лека гимнастика, която включва и прозявката, го ободрява криво-лево. 
После прескачайки купищата немити чинии и домакински съдове, 
разхвърляни в безпорядък из стаята, застава пред умивалника. По 
пижама. 

Критично оглежда лицето си. Общият му вид е доста проскубан, но му 
личи, че си се харесва. Трепнал, той се обръща назад. И лицето му 
бавно помръква докато гледа леглото, където отметнатият небрежно 
юрган се е сгърчил върху кревата като утрепан мръсен човек. Леглото 
впрочем е широко… за трима души, в края на краищата, но в ляво до 
таблата е кацнала само една малка и сплескана четвъртита 
възглавница. 

Безумно лъскане на обувките. Безумно и енергично четкане на 
панталона; на сакото; на бомбето. 

После методично натъкмяване на облеклото – най-напред ризата, 
после панталоните, после обувките… вратовръзката е преметната на 
полилея. С гневно движение, той я смъква оттам. Каква небрежност. 
Саксията с цъфналите маргаритки е до прозореца… Той приближава и 
си откъсва една. 

Постепенно пред огледалото се оформя една, така, доста елегантна 
фигура. Последни движения: Бастунът е в ръката, бомбето на местото 
си, върху ревера продължава да цъфти току-що откъснатата 
маргаритка. Още един критичен поглед на всичко. 
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И на улицата излиза – франт! 

Хубавицата е на прозореца. Мераклията нехайно се задава от дъното 
на улицата. Носи кутия локум. Кутията е превързана с панделка, която 
върху капака завършва с фльонга, но под фльонгата пише „локум“… 
Той приближава втренчено. Отлага шапка. Хубавицата свенливо 
посяга да поеме кутията, заради панделката, но Мераклията, щом е 
мераклия, не е будала. Със сдържани знаци и дава да разбере че тя, – 
не бива! А, и той не може да подаде кутията през прозореца. Не е 
красиво. Требва през вратата (!) 

Хубавицата разбира затруднението му, но видимо се колебае. Най-
после с плавно движение изчезва от прозореца. И Мераклията веднага 
се отправя към вратата, обкована с едри клинци. Опитва бравата от 
ковано железо, докато я разглежда. И най-после вратата се открехва… 
но най-изненадващо – точно толкова, колкото да мине тесната кутия с 
локум! След това стегнато се затваря и едва не прищипва ревера на 
Мераклията, който се е наканил да каже нещо, умно… 

Мераклията е разочарован. Но се усмихва с разбиране. И все пак с 
едно – „та на мене ли бе, Ленче!“ 

 

Мераклията се задава по улицата с по-голям пакет. Хубавицата го 
вижда. Притваря срамежливо метличките. Той я гледа изразително… и 
се отправя направо към вратата, обкована с клинци. 

Вратата се отваря този път малко повече, но пак точно толкова 
колкото да мине пакетът. И пак се затваря. 

Но това му дава идея (!) „Разбира се. Има време, има време…“ Тръгнал 
да отмине, той поспира и се обръща назад. Хубавицата му махва нежно 
с ръка. Той отговаря три пъти по-нежно и ускорява бодри крачки. 
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Чувства се момче. Около главата му започват да се въртят бръмбари. 
Не. Това са образи. Той си я представя: – Тя! 

Вътре у тях. Великолепно наредена къща. Тя готви. Малка мила 
домакиня, с кокетна престилчица. Чисти. Подрежда уютния дом… 

Той съпреживява. Усмихва си се сам по улицата като смахнат. 
Поспира, да запомни некой мернал му се, Образ. Пак продължава 
покрай витрините на луксозните магазини. И радостта му расте, 
расте… 

 

Още по-голям пакет, превързан с фльонга, се задава… заедно с 
Мераклията… 

Хубавицата го е чакала. Трепва, но не притваря свенливо метличките. 
Мъчи се да разгадае какво носи. После изчезва от прозореца като 
духната. Вратата веднага се отваря. Този път по-широко и Мераклията 
с устрем полита; да се пробута след пакета и – да влезе вътре, но -тц!, 
и така не става: Пакетът е все още малък и той се задръства във 
вратата. Но къде ти! Място за отчаяние няма. Напротив: „Ще стане… 
Ще стане…“ Всичко му е ясно на него. Отминавайки изпраща въздушни 
целувки. 

Хубавицата отговаря!, и – о… О!, и… и… въображението му работи: 

Вечер е. Тих дом. Уют. В широко кресло – той! Чете вестник и гали 
котка. Тя готви оттатък. Опарва се от капака на малка тенджера. Той 
се спуска. Целува пръстчето и покрива цялата и ръка с целувки… 

Съпреживява и смешно се кълчи на улиците. Някакъв пес го залайва. 
Дрезгавият му лай той възприема като рев на бебе! „Бебе?“ Разбира 
се. Добре дошло. Време му е. Животът си иска своето. Хм! Нищо 
чудно? 
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Нощ. Мераклията сън не го лови. Нейните прозорци са тъмни. Наоколо 
всичко е потънало в тишина. Той броди под прозорците и. Обляга се 
на уличен дирек и мечтае. „Какво нещо е животът, в края на 
краищата!“ Усмихва се покровителствено на живота и над нейната 
невинност. Сърцето му е изпълнено с нежност… Но войнствена котка 
ненадейно надава протяжен вой наблизо и той се сепва: – „Мръсница! 
Точно тука ли намери.“ 

Навежда се и ръбест камък полита след нещастното животно, което 
също кове своето малко щастие в тъмнината. 

 

Решителен ден. Нема това-онова. Всичко или нищо! Огромен пакет 
като кубе и струващ цяло състояние се задава по улицата. Под пакета 
мърдат крачета. След малко виждаме и бомбето на Мераклията. То се 
подава отстрани. Бастунчето е поставено за удобство в джоба и от 
бързината се върти като перка. Потен от усилие Мераклията преплита 
крака и се насочва право към дома на Хубавицата. Тя е на прозореца. 
Тя го вижда. 

„Ахва,“ – и плесва с ръце. 

Вратата бързо и широко се разтваря – и с един колодрумен завой 
Мераклията се устремява да се забие право в нея. На прага все пак 
успява почти в движение да изхлузи обувките си; да не би пък да 
внесе улична кал в чистия дом. 

И изчезва… 

Миг след това, „ахва!“ И изпуска пакета! Но не плясва с ръце, защото… 
припада… 
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Дошъл на себе си, опира длани назад и с ужас оглежда наоколо, 
докъдето стигат очите му, всичко е само едно голо поле. 

А фасадата на тихия уютен дом, превзел с такава сила сърцето му, се 
оказва един най-обикновен декор, подпрян отзад с бичмета и 
старателно закрепен със скоби, винтчета и въртаци. 

Огромният пакет, който требваше да изиграе ролята на Троянски кон в 
неговия живот, го нема! И Хубавицата я нема! Само едни стълбички, 
които водят до нещо като малка площадка под прозореца на декора, 
където Хубавицата е стояла наверно, очаквайки го, са на местото си. 

1978 г. 
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