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Да не скърбим и да скърбим... 
остава ни едно и също! 
Спокойно да благословим... 
онуй, което се не връща! 
Което идва с песента... 
и си отива с нашта младост! 
Тъй, както слиза вечерта... 
над притъмнелите ливади! 

 
А щурците пак си пеят... 
във тревата за любов! 
Най-щастливите поети... 
след Христос и Мохамед! 

 
 
 

(По Славчо Красински) 
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ФИЛИП ПОПОВ 
 

(Филип Петров Филипов) 
1930 – 2003 

 
www. filippopov.net 

 
Филип Петров Филипов1 е роден на 23 април 1930 г. в гр. 

София. 
Бащиният му род: 
Дядо му Филип Петров Божилов – буден и заможен българин, 

известен в Софийско и като Филип Попов, е от с. Гюреджия. 
Село Гюреджия е наричано в миналото още: Погледец, 

Сгледници, а сега – Огняново. 
Баба му Мария е от с. Голема Раковица. 
Двете села – Огняново и Голема Раковица – принадлежат 

към община Елин Пелин, Софийска област (бившата Новоселска 
околия.) 

Прадядо му по бащина линия Петър Божилов е свещеник. 
Майчиният му род е от гр. Червен бряг. Дядо му Лазар Ба- 

новски е от с. Видраре, Софийски окръг. Баба му Дилка Пенева 
(Цанова) – от с. Равнище, Софийски окръг. Майка му Марийка 
умира от коремен тиф на 8-ми септември 1936 г., когато Филип 
е едва шестгодишен. Втората му майка Цона Цакова е от гр. 
Тетевен. 

Филип Попов е женен два пъти. И двата пъти се е развел. 
Деца няма. 

Има сестра, която е родена на 24.10.1935 г. в гр. София и се 
казва Лиляна (Лили Филипова). Сестра му е магистър на фар- 
мацията – завършила е факултета по фармация към Медицинска 
академия в гр. София. Същата ползва писмено и говоримо 
немски език – завършила е през 1954 г. Смесеното училище за 

 
 

1 Филип Попов е творческият псевдоним на Филип Петров Филипов. 
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чужди езици в гр. Ловеч, немски отдел, където освен немски е 
изучавала: български, руски и английски език. Работила е 5 г. – 
по разпределение – като управител на аптека в Търговишки 
окръг; в ДСО „Фармахим“ – 3 години и в Световния търговски 
център „Интерпред“ – сдружение от представителства на 
фирми и за търговско посредничество – към Минитерството 
за външноикономически връзки – като специалист-организа- 
тор на представителство – 24 години. От 2006 г. извършва 
подготвителната работа по представянето за отпечатване на 
литературните произведения на брат си. 

Филип Попов завършва Народна дневна пета мъжка гимназия 
в гр. София. 

След Втората световна война участва активно в Национал- 
ното младежко бригадирско движение за построяването на 
„Детското градче“, прохода на Републиката „Хаинбоаз“, ж.п. 
линията Перник – Волуяк, моста „Чавдар“ в гр. София... 

Активно се включва и в културния театрален живот на чита- 
лище „Иван Вазов“ в кв. „Хаджи Димитър“ в гр. София. 

За кратко време – няколко години – участва активно в 
обществено-политическия живот на кв.“Хаджи Димитър“ в 
гр. София – председател на ДСНМ „Иван Сергиев“, член на 
Районния комитет, съдебен заседател. 

Четири години учи хуманна медицина, прекъсва следването 
си – изключват го! 

По-късно завършва четиригодишен курс за сценаристи в гр. 
Банкя. 

Физически силен и добре сложен, спортува активно – бокс, 
плуване, ски-спорт. 

Наследил усет към красивото от майчиния си род – род от 
интелектуалци – той живее в духовния свят на класическата 
музика и музиката изобщо, изобразителното изкуство, балета, 
театъра... 

Филип Попов боготвореше морето, планината, децата, живот- 
ните и ненавиждаше лъжата, притворството и предателството. За 
разлика от много хора, той се радваше и с радостта на другите. 
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От баща си наследява тънкия шопски хумор и умението да 
преценява хората. 

Филип Попов е в литературните среди на гр. София от 60-те 
години на миналия век до края на Земния си живот. 

Сред бохемата на „Бамбука“ освен с литературното си твор- 
чество е известен и като „Боцмана на кораба за далечно плаване“ 
на поета Иван Пейчев и „...един от последните несъкрушими 
рицари сред българите!“ на писателката Свобода Бъчварова. 

Обществената си литературна творческа изява Филип По- 
пов започва с разказа „Дядо Йото“ – отпечатан в сп. „Наша 
родина“ – 1958 г. 

Негови разкази са отпечатани в сп. „Пламък“ – орган на 
Съюза на българските писатели. 

Есето „Кредо“ е отпечатано във вестник „Литературен 
форум“ през 1992 г. 

Художественият му изказ е високо ценен, поради което изрази 
от негови разкази са цитирани в Българско-руски фразеологичен 
речник на Държавно издателство „Наука и изкуство“ София – 
Москва 1974 г. 

Филип Попов е работил и като асистент режисьор към 
киностудия на Народната армия. 

Бил е и сред миньорите на каскада „Белмекен – Сестримо“ 
(„Тези, които останаха“) и ВЕЦ „Батак” („Път сред хората“) – 
литературни филмови сценарии. 

Работил е и като спасител на плажа в Созопол... 
И къде ли още не, опознавайки света. 
Филип Попов е автор на следните литературни произведения: 
– „Неразбрани игри“ – сценарий за документален филм – 

1961*  г. 
– „Краят на приказката“ – литературен филмов сценарий – 

1963* г., изд. 2015 г. 
– „Тези, които останаха“ – литературен мини-сценарий – 

1962* г., изд. 2009 г. 
– „Пушката“ – литературен филмов мини-сценарий – 1963* 

г., изд. 2009 г. 
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– „Мъдростта на пътеката“ – литературен филмов сценарий – 
1965*  г. 

– „Елховата планина“ – литературен филмов сценарий – 
1966*  г. 

– „Път сред хората“ – литературен филмов сценарий – 1967* 
г., изд. 2017 г. 

– „Една нощ без сбогом“ – литературен филмов сценарий – 
1969* г., изд. 2013 г. Посветен на Септемврийското въстание 
1923 г. Отбелязан в статии на сп. „Филмови новини“ – 1969 г. и в-к 
„Народна култура“ – 1969 г. Несъгласието на автора – позовавайки 
се на авторското си право – да направи поръчкова промяна – с 
политически привкус – върху главния герой на сценария „Една 
нощ без сбогом“, ще се отрази впоследствие пагубно върху 
публичната изява на цялото му литературно творчество. 

– „Поручикът се връща подполковник. Тука е така.“ – литера- 
турен филмов сценарий – 1969* г., изд. 2014 г. и 2015 г. 

– „Нашите приятели“ – литературен филмов мини-сценарий – 
1977* г., изд. 2009 г. 

– „Глупачето“ – литературен филмов сценарий – 1973* г., 
изд. 2012 г. и 2013 г. 

– „Поезия“: „Да не скърбим и да скърбим“, „Гарги“, „Номен- 
клатурчикът и сценаристът“ – 1973* г., изд. 2012г. и 2013 г. 

– „Проломът“ – литературен филмов сценарий – 1990* г. 
– „Победител“ – литературен филмов сценарий – 1985* г., 

изд. 2012 г. 
– „Лико от лавър“ – роман – 2001* г. 
– „Кредо“ – събрани творби: есе, разкази, литературни филмови 

мини-сценарии и гротеска – изд. 2009 г. 
 

Издадените книги на Филип Попов могат да се намерят в 
Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, универси- 

 
 

* Годината, през която е написано упоменатото литературно произведение. 
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тетските, градските и регионалните библиотеки, в читалища, в 
Бояна филм ЕАД, в театри и други. 

 
Филип Попов напуска този свят на 4-ти януари 2003 г. в гр. 

София след продължителни усилия за духовно и физическо 
оцеляване. 
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ФРАЗИ НА БРАТ МИ ФИЛИП ПОПОВ 
 

„Само истината няма грях!“ 
„По сърна мога да стрелям само ако е насочила пушка в мен.“ 
„Ако някой каже, че не помни какво е говорил и правил като 

пиян, лъже.“ 
„Ние мъжете тичаме подир жени само ако ни бягат.“ 
„Обичам всичко онова, което мога и да отмина.“ 
„На лошите хора най-лошото е, че не са постоянно лоши.“ 
„Иска, но не умее и затова мрази този, който умее.“ 
„Широко  скроеният  човек  чува  и  другомислещия.“ 
„Жена ти намрази ли роднините ти, знай, че теб те е намразила 

много преди това.“ 
„И България е красива като Швейцария, но трябва да дойдат 

швейцарците.“ 
„Има хора, които виждат нещата в живота. Други ги виждат, 

когато им се покажат. Трети, и да им се покажат, пак не ги виждат. 
А някои виждат само това, което искат да видят.“ 

„В гората едни чуват песента на върхарите, други се наслаж- 
дават на багрите и формите на дърветата, а някои пресмятат 
кубиците дървесина, които могат да придобият.“ 

„Важното е, какво ще остане след нас; след нас „нужникът“ 
ще бъде пълен!“ („Глупачето.“). 

„Бащата на Петърчо:… винаги съм казвал, че както 
зайците в Австралия, така и простаците у нас, немат 
естествени врагове.“ („Глупачето.“) 

„Виж буренът колко бързо задуши цветята! Така е и с 
хората!“ 

„Изкорениш ли бурен не бива да бъдеш сигурен, че няма 
да поникне друг по-опасен и безполезен бурен!“ 

 
И към сестра си: 
„Ако ми беше брат, щех да покоря света.“ 

 
Лили (Лиляна Филипова) 
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ПЪТ СРЕД 
ХОРАТА 

 
литературен филмов сценарий 

 

 
 

Хората сме като топките 
в тото-сферата, 
накъдето ни подеме въздухът, 
и ударят другите топки. 

 
 

София. Празничен ден в ранна пролет. 
Снегът около дърветата на тротоара, тежък и сив, бързо 

се топи в ескорт от сребърни локвички. Слънцето грее топло 
и врабчетата по клонките на дърветата са в стихията си. 
Топящият се сняг отнася последните сажди и в скоро време 
те пак ще имат сиво-кафява перушина. Пролетта обещава 
много и на тях, и на хората. На всеки тя сякаш е подшушнала 
по нещо. 

Булевардът гъмжи от празнично облечен, усмихнат, доволен 
народ и градът, с веселите игриви пламъчета в очите на хората 
и с блесналите си на Слънцето прозорци, посреща своята 
поредна пролет като п ъ р в а !  

По тротоара сред хората, като врана сред чайки, върви 
човек, чужд на всичко, което го заобикаля. Той върви право, 
без моля, без извинете, с превитите рамене и ленивите крачки 
на човек, който не бърза, защото не го очакват никъде. Това 
е едър младеж. Ръцете му са дълбоко спуснати в джобовете 
на стар износен лоден. Лицето му е отпуснато и небръснато. 
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Очите му са присвити и зли. В единия край на скептично 
стиснатата му уста виси угаснала цигара. 

Постепенно от дъното на кадъра към екрана, приближавайки 
се, расте надписът на филма: 

 

П ЪТ С Р Е Д Х О Р А Т А 
 

Докато се изреждат надписите, на екрана се задържа съ- 
щият кадър. После камерата спуска кадъра да се приближи и 
проследява младежа в гръб. 

 
И погледнат в гръб, това е човек, който завинаги сякаш е 

загубил право да каже на когото и да е: Слушай, дай пет лева 
на заем! Ще ти ги върна. Това впечатление се подчертава от 
всичко по него: Косата, която право се спуска надолу под 
тъмната барета и възсяда яката на лодена. Омачканите крачоли 
на тесния панталон. Грубите тежки обувки със засъхнала кал 
по тях. 

Едрият младеж, чиято външност контрастира с празничното 
настроение наоколо, привлича вниманието на хората и някои, 
задминали го, се обръщат и без усмивка го поглеждат. „Защо?... 
Животът е толкова приятен.” 

 
Улица в София. 
Препълнен тролейбус отнася част от чакащите на спирката. 

Младеж тича наравно със задръстената от пътници задна 
врата, но няма как да стъпи и махва с ръка. В следващия миг 
той е на спирката на тротоара и с характерно премерено 
контешко движение оправя реверите на балтона си. След 
това поглежда към отсрещния тротоар и трепва. 

На отсрещния тротоар, опрял лакът на перваза на павилион 
за закуски, едрият младеж, вдигнал вежда, наблюдава младежа 
на спирката отсреща и бавно оправя сплеснатия край на зас- 
ъхнал фас. Едрият младеж, захапал фаса, драска клечка кибрит, 
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дръпва жадно и, присвил пръсти, рязко изхвърля клечката в 
посока на онзи отсреща. 

Между двамата има нещо, защото онзи, видимо притеснен 
от лошата усмивка, която разтяга устните на едрия младеж, 
оглежда накъде да тръгне. 

Пред прозорчето на павилиона за закуски се е навел 
среден на ръст около четиридесетгодишен пълен мъж и 
говори с продавачката. (Мъжът е скъпо и добре облечен. От 
движенията му лъха спокойствие и сигурност.) Мъжът взима 
кутия с цигари и, докато чака рестото, доближава кутията до 
дясното си ухо и притиска леко цигарите в нея, да провери 
дали тютюнът в тях е сух. Мъжът вижда едрия младеж и се 
намръщва, после взима цигара и тръгва към едрия младеж 
да припали. 

Едрият младеж подава фаса си да услужи и, над рамото 
на мъжа, наблюдава отдалечаващия се младеж на отсрещния 
тротоар. 

Мъжът припалва цигарата си и се изправя. 
– Любене... – гласът на мъжа е топъл и спокоен. 

Едрият младеж поглежда мъжа и дръпва лакътя си от перваза 
на павилиона.( Едрият младеж не е очарован от срещата с 
мъжа. На лицето му избива стеснителност и срам.) 

Едрият младеж подава ръка: 
– О! Бате Иване!... 
Докато си стискат ръцете, Иван оглежда критично Любен. 
– Много си променен, Любене… Не можах да те позная – 

и с предразполагащ към доверие глас добавя: – Какво се е 
случило с тебе? 

Усмивката на Любен гасне. 
– Нищо особено, бате Иване – отговаря Любен. 
– Накъде си? – пита Иван. 
– Все едно. Защо?... 
– Тогава ела да ме поизпратиш. Ще поговорим  докато 

вървим. Хайде!... 
(На Любен не му се тръгва с Иван.) 
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– Защо не се отбием тука? – сочи Любен. 
Иван поглежда накъде сочи Любен: 
– Защо в кръчма? 
– А къде другаде. 
– Ела, ела... – сочи пред себе си Иван и тръгва. 

 
Иван и Любен седят на тераса с по чаша бира пред себе 

си. Любен гледа в чашата си, върти палец отгоре по нея и с 
унил приглушен глас довършва разказа си: 

– А аз не мога. Разбери ме!... С мен е свършено!... Ако 
животът е решил да ме изхвърли от талвега си, нека така стане. 

– Там е работата, че не е. 
Иван се усмихва. Има нещо наум. 
– Всякога по нещо свършва, бате Иване... Защо да се за- 

лъгваме. На! Погледни ме – Любен сочи оръфаните краища 
на ръкавите си. Пипа брадясалото си лице. – Да не мислиш, 
че не знам какво мислиш за мен като ме гледаш. Та аз се 
оглеждам в очите ти и виждам колко съм отвратителен. И 
нещо по-лошо. Знам го! 

– Тогава? 
Любен вдига рамене: 
– Какво „тогава“? 
Иван се обляга назад и дълго гледа в Любен. 

 
Същият ден. Полунощ. Къса тясна улица. 
Любен стои в средата на улицата и гледа към тъмните 

горни прозорци на жилищна кооперация. Любен изсвирва 
уговорен сигнал и чака. Никой не се показва. Любен изсвирва 
отново сигнала, един прозорец се отваря и някой маха към 
него с ръка: „Идвай!“ Това е Цветан. 

Цветан и Любен се промъкват по коридор към стаята на 
Цветан. 

Любен сваля горната си дреха и поглежда Цветан: 
– Отдавна ли си легнаха вашите? 
– Да. Гладен ли си? 
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– Не. 
Любен събира две канапета, слага две табуретки между 

тях и постила с одеяло. (Правил го е и друг път.) 
Цветан си ляга и пали цигара. 
Любен ляга в така скалъпеното легло, отмята ръце назад 

и гледа в тавана. 
– Да гася ли? – пита Цветан. 
– Гаси. 
Известно време мълчат и двамата. 
Любен пали цигара. 
– Днеска срещнах Вили – обажда се Цветан. 
– Е? 
– Каза да минеш в четвъртък. 
– Нема да мога. 
– Защо? 
– Заминавам. 
– Заминаваш? 
– Да. 
– Кога? 
– Утре. 
Цветан пали нощната лампа и сяда в леглото: 
– Утре? 
– Защо? 
– Любо, знаеш, че щом е за теб, Вили непременно ще 

направи нещо. Изчакай още малко. 
– Не ме интересува Вили! Гаси лампата! Така не може да 

продължава нито ден повече!... Едни и същи хора!… Едни и 
същи кръчми!… Едни и същи улици!.. Стига толкова!… Всичко 
ми омръзна до смърт!... Омръзна ми така, че… 

– Къде отиваш? 
– Не знам. 
– Браво. 
Любен се върти в „леглото“ и пъшка. 
– Пари имаш ли? – пита Цветан. 
– Имам. 
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– Любене… Защо не се върнеш в завода? 
– Никога! Никога нема да се върна. 
Двамата мълчат. Само цигарите им припламват в тъмнината. 

В съседната стая някой кашля. По тавана пробягват светлините 
на преминаваща по улицата кола. Чува се клаксон. 

 
Централна гара „София”. 
Заедно с други забързани, суетливи пътници, Любен влачи 

крака по перона на Централна гара и гледа за по-празен вагон. 
 

Любен се е подпрял на прозорец в коридора на вагона и 
гледа как светлините на любимия град се отдалечават. Стават 
по-далечни и по-далечни и локомотивът нагазва в Софийско 
поле. Над София трепти огромно светло сияние. Любен е 
обърнал глава натам. 

…трак…трака-трак…трак…трака-трака…трака…трака… 
трака…трак… 

Коридорът е празен. Любен пуши и гледа как от скоростта 
на влака искрите отвън теглят светли линии. 

Вратата на купето зад Любен се отваря и сънен пътник пита: 
– Костенец отминахме ли, другарю?... 
– Отдавна – отговаря Любен, без да се обърне. 
. . . т р а к . . . т р а к  а - т р а к . . . т р а к . . . т р а к  а - т р а к . . .  

т р а к а - т р а к а - т р а к а - т р а к . . .  
 

Изровено бяло поле. Нагоре по него към обекта върви 
Любен. Той върви с походката на човек, който е тръгнал 
по работа, но не бърза. Любен изкачва височината и вижда 
рекичката долу, която лъкатуши през миньорското селището и 
го разделя на две. Любен вижда жилищните блокове, сградата 
на управлението, складовата база, хората… 

 
Любен върви из централната част на миньорското селище. 

(Текучеството на обекта е вероятно голямо, защото появата 
на Любен не прави впечатление никому.) Пред магазинче за 
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хранителни стоки е спрял камион. Около него са натрупа- 
ни хора. Спира друг камион и вдига прах. Ежедневие. Група 
миньори се отдалечават с тежка равна стъпка. Любен гледа 
след тях. 

 
Любен е в канцеларията на обекта. Облегнат на перило, 

отделящо чиновниците от чакащите, той наблюдава чинов- 
ниците и чакащите. 

Един от чиновниците поглежда към Любен: 
– Ти! 
– За работа. 
Чиновникът взима бланка. 
– Име? 
– Любен Стоянов. 
– Откъде си? 
– От София. 
Чиновникът първо поглежда Любен, после пише. 
– Трудова книжка. 
– Немам. 
– Не си ли работил досега? 
– Работил съм. Но немам! 
– Добре. И така може. Ние не сме много придирчиви – 

засмива се чиновникът и подава жълта бланка. – Иди първо да 
се прегледаш. После ще напишеш заявлението. Утре започваш 
работа. 

Любен взима бланката и благодари. 
 

Любен е в медицинския пункт на обекта. (Любен е с гръб 
към камерата.) Любен е едър, добре сложен и самонадеян 
младеж. Любен е гол до кръста. Постоянно върти глава. Следи 
медицинската сестра. 

Медицинската сестра държи спринцовка и приближава 
Любен. С нехаен леко гаменски маниер, Любен подава ръка 
и престорено наивно пита: 

– Боли ли, другарко? 
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– Не. 
– Много сте любезна, но казват, че понякога боли. 
Сестрата почиства местото на ръката, за да постави ин- 

жекцията и мълчи. 
Любен гледа лицето на сестрата. Сестрата му харесва. 
– Вие се смущавате – казва Любен, – а сте хубаво  момиче… 
– Имам огледало! – отговаря сестрата и насочва иглата. 
– …и самомнително. 
Сестрата го поглежда строго: 
– Стойте мирен! 
Любен взима попълнената бланка, тръгва към вратата, хваща 

дръжката и се обръща: 
– Това ли е всичко? 
– Това. 
Любен затваря вратата. Стои пред вратата. Мисли. После 

открехва вратата и подава глава. Изпитана усмивка разтяга 
устните на Любен: 

– Вие ми харесвате, сестричке!... 
– Довиждане! – отговаря сестрата. (Тя е с гръб към вратата.) 
– Но това не е отговор. 
– И Вашето не беше въпрос. 
– А-а...?! – Любен „разбира“. 
Не очаквал такъв отговор, Любен затваря вратата. 

 
– Още веднъж да провериме – магазинерката отмята с 

молив по списък. – Тюфлек... 
– Какво?! – пита Любен. 
– Тюфлек – повтаря магазинерката. 
– Кое е „тюфлек“? 
– Ето това! – магазинерката сочи дюшека в краката на 

Любен. 
– Това, другарко, е  д ю ш е к , а не тюфлек. Произлиза от 

дюшеш, разбирате ли?... От дюшеш!... Дюшеш е да спиш на 
такова меко нещо. Аз мислех нарове, малко слама и готово-о...! 
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– Добре – усмихва се магазинерката. – Две одеяла, пан- 
талони, куртки, ботуши, каска, лампа... 

– ... магаре... – продължава Любен. 
– ?... – магазинерката го поглежда. 
– За багажа – пояснява Любен и топи писалката в мастил- 

ницата. – А гумирани дрехи?… 
– Като донесеш бележка от бригадира, че ще работиш в 

тунела. 
– Защо от бригадира? – не разбира Любен. 
– Такъв е реда. 
– А...! „Такъв е реда.” Разбрах! На това му казвате ред. 

Браво! – Любен подписва. – Като е така, да е така! Добре. А 
къде да намеря бригадира? 

– Аз не знам! Питай!... Какъв е проблема? – магазинерката 
пита следващия. 

 
Любен „търси бригадира“. (Камерата го следва от 

разстояние.) 
Любен говори с някакъв миньор. После спира друг. Този 

сочи надолу и Любен тръгва натам. 
По пътя надолу, Любен среща едър кокалест възрастен 

мъж в миньорско облекло и го поздравява: 
– Добър ден! 
Мъжът го поглежда. Смръщен е: 
– Какво има? 
– Търся бригадира. Требва да ми даде бележка за  гумирани 

дрехи. Такъв бил реда, каза магазинерката 
– Ти какъв си? 
– Българин. Дойдох за работа. 
– „За работа”!... Миньор ли си? 
– Не съм. 
– Като не си, къде ще работиш? 
– В тунела. 
– Какво си работил досега? 
– Леяр бех. 
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– От леяр не става миньор! Тука не е леярна, момче. Ми- 
ньори ми требват на мене. 

Бригадирът, защото това е той, тръгва. 
Любен стои. Гледа след него. После тича и го настига: 
– Чакай! 
– Чакам – казва иронично бригадирът. 
– От леяр става миньор! 
– После... 
– „После” ще ми дадеш бележка ти на мене!... Ти да не 

мислиш, че твоите миньори веднага щом са се родили и 
майките им – вместо дрънкалки – пистолети са им тикнали 
в ръцете?!... Можех да те излъжа. Казах ти истината. Требва 
да го оцениш. 

– Може и да си прав, но от такива екскурзианти като тебе, 
знаеш ли, вече ми е дошло до гуша. Дойдат. Вземат дрехи. 
Влезат в тунела и се уплашат. На другия ден, взел си торбичката 
и хайде на село. Толкова е уплашен, че забравя дрехите да 
върне. После десет години имущество събираме от такива 
като тех и тебе. Ти откъде си? 

– От София. 
– Аа...! Софиянец! – бригадирът опипва иронично с  поглед 

Любен от горе до долу: лодена, тесните като кюнци крачоли 
на панталона и, гледайки го право в очите, отсича: – Не може! 

Бригадирът тръгва. Любен гледа след него. После го настига 
и застава пред него: 

– Пусни ме пет дена в тунела!... Български ти говоря! (Бри- 
гадирът мълчи.) На петия ден, ако кажеш, че нема да мога да 
работя, ще си отида. Пари не ти искам. 

Казаното от Любен прави впечатление на бригадира. 
Бригадирът изважда бележник, подлага коляно и, без да 

погледне Любен, пише. 
Любен е малко встрани. Пуши. 

 
Награбил зачисленото му имущество, Любен слиза по 

пътека към жилищните помещения. Слънцето грее топло, 

20  



но той се е накокошинил. Студено му е. Любен слага денка 
на тревата и вдига яката на лодена. Вдига денка, помага си с 
коляно, и продължава надолу. 

По пътеката срещу Любен върви висок строен мъж. Черната 
му права коса достига раменете. Движенията му са лениви. 
Погледът му изучава Любен. 

Мъжът спира пред Любен: 
– Ти кой си? 
Любен стъпва встрани да се разминат, но мъжът стои; не 

мърда. 
– Аз съм шерифа! – представя се тържествено мъжът. 
Любен го гледа с присвити очи: 
– Много важно като си „шерифа“!... Дръпни се да мина!... 

Бегай! Бегааай...! 
Любен го избутва с денка и отминава. Едва върви. Тресе го! 

 
В канцеларията на главния инженер на обекта. 
Главният инженер е оплешивял пълен мъж. Лицето му е 

розово като на гледано бебе. Той седи зад бюрото и с отме- 
рени потупвания тръска пепелта от цигарата си в пепелника. 
По едно време поглежда към миньорите и ръководителите 
на пейките пред него, оправя вратовръзката си и решава да 
започне събранието. В този момент, като духната от силен 
вятър, вратата на канцеларията се отваря и влиза Иван Андреев. 
Бригадирът. След него влиза и един миньор. Подават стол 
на Иван Андреев, но той продължава и спира до прозореца. 
После поглежда главния инженер: 

– Закъснях  ли, другарю  Масленков?... 
Иван Андереев поглежда хората на столовете: 
– А!... Митьо!... Григор замина ли? 
– Замина – казва среден на ръст широколик миньор с 

черни цигански очи. – Защо?… 
– Утре на негово место идва друг. Така-а... Хайде  да 

започваме! 
Иван Андреев вижда и друг, който му трябва: 

21  



– А!... Днес не сте гръмнали. Защо? 
Този иска да обясни, но Иван Андреев го прекъсва: 
– Ще кажеш после!... Затова сме се събрали. След това и 

аз ще кажа нещо. Така. Хайде сега! – поплясва с ръце Иван 
Андреев. – Хайде, другарю инженер, че нема време! 

 
Тунелът. 
На вентилационните тръби отвън седят миньори. Сенките 

от лампите играят по лицата им. Един става и сяда на друго 
място. Всички пушат и мълчат. Чакат! 

… Буумм!... 
Въздушната вълна дръпва дрехите им. 
… Буумм!... 
Пламъчетата на лампите полягат. Една лампа угасва. 
Един взима лампа и я огражда с длан. 
… Бумм-буумм...! 
– Иха-а… Тия беха яки – обажда се един. 
… Буумм…! 
– И тая. 
– ... тринайсе... четиринайсе-е... петнайсе... – някой брои на 

глас и след всяка бомба подсмърча. 
… Паамм... 
– Ех!... Тая не е затапена добре. Отиде си сватбарската. 
… Паамм... 
– И тая пиксира. Тия са твои дупки, ей чучело!... Чуваш ли?… 

Чу ли си резила?... 
Този по когото викат е Пешо. Пешо е остролик млад мъж 

с монголски очички. 
Пешо присвива злобно очи и отваря уста: 
– Защо да са мои?… На Делията са! 
– Я трай там, мърцонкьо нееден!… 
(Възрастният  миньор  е  ядосан  на  поредната  Пешова 

немарливост.) 
… Буумм…! 
– Ха?... Тая свърши работа. 
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… Буумм...! 
– И тая!… 
– Последната. 
– Защо? 
– Двайсет и три са. 
– Ааа...! 
Приближават миньорите от следващата смяна. Отпред 

върви звеноводът им. Звеноводът спира, поздравява, взима 
лампа, вдига лампеното шише и с цигарата си смуква пламъчето: 

– Как е? 
– Гърмяхме току-що. 
– Чухме. 
– Тоя месец как сте? 
– Орта-будала. Много тече, бе... Свлича. 
– Така е! Сядай!... Има време докато слегне пушека. 
Звеноводът сяда. Сядат и хората му. Подхваща се разговор. 
– Требва да мръднем по-бързо напред, та водата да остане 

зад нас – казва звеноводът на застъпващата смяна. – Че тече, 
тече!... Че не може да се спре е ясно!... Но рискът от срутване 
е голям. 

– Море-е...! Много си е красиво така как се стича водата 
отгоре. Като у Костенец!... Виждàл съм го яз водопада там!... 
Красива работа е!… – обажда се един от застъпващата смяна. 

– Като те натисне капата по шията някой ден, ще видиш 
ти „красиво”! – обажда се звеноводът. – А и премиални тоя 
месец, ък-ъъ, батинка! 

– Е!... Премиални и да нема, нас нали ще ни има! –  отговаря 
оптимистът. 

– А, бе и ти си прав! 
 

Стая в жилищното помещение: 
Един се бръсне пред огледало до прозореца. Друг, клекнал 

до него, чисти лампата си. Трети лежи завит през глава. 
Двама влизат в стаята. Единият вижда този на леглото: 
– Тоя защо се е завил през глава? Какво му е?... 
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– Не знам – свива рамене миньорът, който чисти лампата си. 
Онзи отвива главата на този на леглото. (Любен е легнал с 

лодена и, завил се през глава, трака зъби. Тресе го!) Миньорът 
пуска одеялото. 

В стаята влизат още миньори. Идват направо от тунела. 
Лицата им са мръсни. Каските им прашни. Събличат дрехите си 
бавно. Уморени са. Един взима сапун и тръгва към умивалнята. 
Друг тръгва към леглото, където лежи Любен. Към леглото 
тръгва Пешо (миньорът с монголските очички). 

– Кой е тоя в леглото ми, бе?... – пита неопределено Пешо. 
Пешо повдига одеялото и отскача назад. (Любен го е 

плеснал по ръката.) Пешо поглежда към другите: 
– И удря!... Кой е тоя, бе?... 
– Остави човека. Нов е!... Не виждаш ли, че го тресе  от 

инжекцията – казва този, който се бръсне. 
– Нов!... И като е нов, да лежи в леглото ми!... И да ме удря! 

Така ли!... Къде се намира. 
 

Тунелът. 
С каска, лампа и в миньорско облекло, Любен крачи след 

Митьо. На рамо носи компресорен пистолет. Носи го с лекота, 
без усилие. От време на време извива врат, присвива очи и 
поглежда нагоре. Впечатляват го кюприите1, ниския таван, 
водата, която се стича по стените, всичко, което го заобикаля. 
Тишината го плаши. „Кога ли ще се продъни тоя таван, та само 
на вагони, греди, релси и миньори ще ми стане.“ – сякаш 
мисли той, докато върви след опитния миньор. 

Любен е обхванат от онова неопределено чувство, което 
владее всеки, който влиза за пръв път в тунел. 

Митьо се обръща назад и поглежда Любен: 
– Ние вчера те чакахме. 
– Тресе ме. 

 
 

1 Крепежни греди при пробиване на тунел. 
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– От инжекцията. 
– Ъ-хъ… 
Митьо спира и поглежда нагоре. И Любен спира и гледа 

нагоре, но не знае къде да гледа и какво да трябва да види 
и поглежда Митьо. 

(Вижда този, който знае какво да види.) 
Митьо тръгва и Любен тръгва; върви плътно след него. 
– А от това телено въже ще се пазиш – сочи назидателно 

Митьо. 
– ?... 
– То е за хаспела1. С него изтеглят вагоните. И, когато е 

на гърбица, като сега, виждаш ли? – Митьо сочи издатина 
върху платното. – Като опнат отвън, въжето се вдига и, ако 
те шибне между краката, ще има да се свиваш. 

Любен поглежда Митьо, после въжето и пак Митьо. 
– А одеве какво гледаше гредата? – пита Любен. 
– Кюприята! – поправя го Митьо. – Тук нема греди!... Гредите 

са  в  кръчмата!... Това  е  кюприя. Ето!  –  Митьо  тупа  с  длан 
една. – А виждаш ли това? – сочи Митьо. – Това горе е капа. 
Това пък лонгарина. Дългото!... (Дълга укрепваща греда.) Ще 
ги научиш! Лесно е. Всички са минали по този път – смее 
се добродушно Митьо. – Не си бил в мините и не знаеш, че 
горе са гнездата на мишките. 

„Мишките“? Любен мисли, че не е чул добре. 
– Да. Мишките. 
– Какви мишки? 
– Обикновени. Там живеят. В мина, ако убиеш мишка, знаеш 

ли какво е наказанието?... 
– За мишка? 
– „За мишка“!... В мината мишката е на почит. На длъжност 

има човек, който ги храни. 
– Я...?! – Любен мисли, че Митьо го будалка. – Е защо? 

 
 

1 Транспортно съоръжение за вдигане, спускане и местене на товари. 
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– Съюзници сме. Пазят ни живота! – Митьо поглежда 
Любен и се усмихва. – Почнат ли пластовете да се огъват и 
притиснат капите, да видиш какво нещо е. Като река пъплят и 
пискат. И винаги към изхода. Човек може да се уплаши!… Да 
се обърка!... Но мишката никога!... Почнат ли мишките да бегат, 
миньорите знаят, че требва бързо да се изтеглят и тръгват 
в посоката, в която пъплят мишките. Дръж! – Митьо пали 
цигара и подава горящата клечка към Любен. – Запали и ти! 

Любен посяга към джоба си, но вижда, че Митьо е подал 
кутията си с цигари към него и той взима от Митьовите. 

Митьо гаси клечката и дърпа от цигарата. 
Чува се приглушен от разстоянието грохот. Любен се 

вслушва. 
– Там е забоя. (Местото където се избива тунела.) Още 

малко. 
Двамата вървят и мълчат. Любен премества пистолета 

на другото си рамо. Дърпа от цигарата. Минават пълни със 
скална маса вагонетки. Любен ги проследява. 

– Ти от кой край си? – пита Митьо и минава напред. 
– От София. 
– Софиянец! 
– Софиянец. 
– А тарикат ли си? 
– Ако бех, немаше да съм тука! – казва глухо Любен. 
– Що? – обръща се Митьо. – Ние балами ли сме. 
– Нема такова нещо! Така е думата! 
– Ще се оправиш ти!... Служил съм със софиянци в Казан- 

лък… Злато момчета са! 
Любен поглежда Митьо с благодарност. 
Двамата излизат на прав отсек и забоя се вижда. Грохот 

тресе въздуха. Едновременно трещят пет пистолети. Лампите 
осветяват телата на миньорите и по стените играят преливащи 
се исполински сенки. Гледката е демонична. Любен застоява. 

– Страхотно-о...! – присвил очи, шепне Любен и жадно 
смуква от цигарата. 
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– Е?... Ще работиме ли-и...? – вика, за да надвиква грохота, 
Митьо. 

– Ще работиме! Само ще работиме! – отговаря Любен. 
 

София. Привечер. 
В ново модно пардесю и с отлично самочувствие, Цветан 

върви по ул. „Граф Игнатиев“ и от време на време заглежда, с 
изтънчен коцкарси маниер, минаващите край него момичета и 
млади жени. Той има вид на човек, който е решил непременно 
да  прекара  вечерта  приятно. Отличното  си  самочувствие 
демонстрира явно. Пред една добре осветена и великолепно 
подредена витрина, той спира, щраква запалката си, пали цигара 
и, с маниерно отсечено движение, пуска запалката в джоба на 
пардесюто си. Дима от цигарата издухва далече пред себе си. 

Цветан влиза в ресторант и оставя пардесюто си на 
гардероба. Тъмният му костюм е с подчертана елегантна 
линия. С бавни и добре премерени крачки, Цветан тръгва 
към маса около която седят негови приятели. Приятелите 
му разговарят шумно и го очакват. Цветан спира до масата, 
покланя се маниерно и пита: 

– Мога ли да помоля уважаемата компания за едно място?… 
– Сам ли си? – пита един от приятелите му. 
– Сам. 
– Не може. 
– Хайде-е…! Сместете се! – Цветан зарязва официално- 

стите. – „Не може.“ Да не си ми вуйчо! 
Всички се смеят. 
– Вали ли вънка? – пита друг от приятелите му. 
– Не – Цветан оправя вратовръзката си. – Защо? 
– Жалко – отговаря трети. 
Всички се смеят. 
(Това е лафът на компанията за вечерта.) 
– Цветане...? 
– Охо-о...! Я вижте кой влиза? – един от приятелите на 

Цветан сочи момиче и младеж. 
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(Младежът е онзи от тролейбусната спирка, когото Любен 
упорито гледаше.) 

Момичето вижда Цветан и приятелите му и кимва смутено 
с глава. 

Някои от приятелите на Цветан също кимват с глава. Един 
обаче, става, поглежда момичето и се покланя подчертано 
маниерно. 

– Цветане, ти ли доведе тия двамата? – пита Борис. 
– Коя е тая? – пита едно от момичетата на масата. 
– Некоя си – отговаря Цветан, – Елка. Една позната. 
Момичето наблюдава Елка с обикновено женско любопит- 

ство. (Правят му впечатление театралните маниери на Елка.) 
Момичето поглежда Цветан: 
– Не съм ли я виждала с Любо!?… 
– Да – отговаря Цветан и барабани с пръсти по масата. 
Любопитството на момичето е задоволено. 
– Верно! А бе, защо го нема Любо? – пита Георги. 
– Нема да дойде – отговаря Цветан и продължава да 

барабани с пръсти по масата. 
– Виждà ли го днеска? 
– Не. Замина. 
– Замина?... Къде? 
– Не знам. Не каза. 
– Много пиеше напоследък – казва Георги и слага ръка на 

масата. – Много-о...! 
– Как нема да пие, бе?... – започва Цветан и млъква. 
– Беше много отчаян. Боже как съм го срещала! – обажда 

се другото момиче. – Небръснат. Мръсен. Правеше лошо 
впечатление. 

– Е?... И какво от това – Цветан бърка в сакото си за цигара. 
– Добре де… Чакай!... Цветане, защо го изгониха от завода? 
– Кого? 
– Любен. Не те питам с лошо чувство! Просто искам да 

знам! 
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– Наби инженера – Цветан пали цигара и слага запалката 
на масата. 

– Дисциплинарно ли го уволниха? – пита Борис. 
– Дисциплинарно. 
– Защо ги прави той тия работи, бе... Да е някой загубен, 

разбирам! 
– Ха! „Загубен“!... Знаеш какъв човек е Любен! – Цветан 

се обляга назад. – Та той им беше най-добрият работник! 
Майстор ми беше на мене. Но го провалиха. 

– Точно това. 
Елка и младежът са седнали на отдалечена маса и, доближили 

глави, попоглеждат към приятелите на Любен. 
– Е?... Какво стана всъщност?… Извинявай, Цветане, но…  – 

продължава да пита Георги. 
– За една рационализация стана. Правили я заедно с ин- 

женера, а инженера я представил за своя. 
– Утвърдиха ли я? 
– Утвърдиха я. Внедриха я даже. 
– А Любен. 
– Любен!... Какво „Любен“… 
Оркестърът започва с бавен такт и двойки от съседни 

маси тръгват към дансинга. 
– Но как стана точно? – пита Борис. 
– Дълга история. 
– Разкажи накратко. 
– Остави. 
Цветан отива с едно от момичетата да танцува. Друг кани 

другото момиче и на масата остават Борис и Георги. Двамата 
мълчат и гледат към дансинга. 

Елка и младежът минават край масата на Любеновите 
приятели. Отиват към дансинга. Мили са един към друг. Ушите 
на младежа са зачервени. 

– Какво нещо!… – Георги гледа след Елка. – На всичко 
отгоре и тая го зарезà! 

– Живот!... – отсича философски Борис. 
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В стола на миньорското селище. 
Масата, на която седи Любен, е замърсена и без покривка. 

Любен е дошъл направо от тунела и е уморен. Пред него на 
масата има вестник. Любен се е навел над вестника и бърка 
с лъжица в паница с оцъклен борш. До паницата има чиния 
със сарми. 

На маса, две маси зад Любен, седят трима миньори. Пред 
всеки от тях има преполовена бутилка с червено вино. Раз- 
веселени от виното, тримата се опитват да пеят, но нищо не 
излиза и само мучат. Възрастен миньор минава край тях и ги 
поглежда укорително. Тримата гледат след възрастния миньор 
присмехулно и подвикват неуважително: 

– Айде, деде-е, òди да нанкаш!… А наздраве! 
На маса до масата на Любен се храни момиче. Момичето 

е само на масата. 
Вниманието на тримата пийнали миньори се насочва към 

момичето. 
– Я па тая! – казва единият от тях. 
– Ей!... Сладурр…! – „плете език” този от тримата, който 

е с кестенява коса. – `Ела!... – и се надига от стола си. 
– Чекай! – натиска го по рамото този с русата коса. – Сама 

че дое!... `Ела ма, коконо-о…! Кво ни се креаш на големо!!… 
Айде! Чекаме те! Нàправи ѝ мѐсто! 

– Нема да дое – фъфли този с кестенявата коса. 
– Че дое! Сандо я вика. Айде, ма!... ̀ Ела тука! Вика те Сандо. 

Иска да те цунка. 
Този с русата коса се накланя към този с кестенявата коса 

и му шепне нещо. 
– Хи-хи-хи... – кискат се двамата и гледат безсрамно към 

момичето. 
Момичето разбира, че е обект на особено „внимание“ и 

се притеснява, но продължава да се храни. 
Този с кестенявата коса става и тръгва с бабаитска походка 

към момичето. Момичето го вижда и побягва. 
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– Избегà! – хили се този и гледа към другите двама. – Като 
опърлена избегà!... Мòре че я фанем яз, само че я фанем! 

– Па тоя кой е? – сочи към Любен, този от тях, който има 
черна коса. 

Този с бабаитската походка поглежда Любен и махва с ръка: 
– `Остави го. 
– Нема да го òставим!... Вѝкни го!... Тчшш... ̀ Ела тука, бе! 
Любен е съсредоточен в това, което чете и не се вслушва 

в ставащото около него. 
– Да одим да му стоварим една, а?... – казва този с черната 

коса и поглежда към русокосия. 
– Чекай!... – русокосият взима парче хляб и присвива очи. 

Цели се в Любен. 
Парчето хляб прелита и пада на пода до масата на Любен. 
Любен поглежда към пода и отново се навежда над вестника. 
В стола влизат двама миньори. И двамата тръгват към 

дъската с меню, да видят какво има за вечеря. (Единият от 
тях е Пешо.) 

– Тц!... Не важиш! – отсича този с кестенявата коса. (Той е 
седнал отново на масата при другите двама.) – Глей сега! – той 
взима краешник и се прицелва в Любен. 

Краешникът прави ниска дъга, превърта се и пада в чинията 
със сарми на масата на Любен. Чинията подскача и пада. 
Всичко в нея се разпилява на пода. 

Пешо се обръща да види какво е станало и вижда Любен. 
Стиснал зъби и, втренчил поглед пред себе си, Любен мълчи. 
– Ха-ха-ха...! – смеят се тримата пияни. 
(Точното попадение на краешника е посрещнато с изклю- 

чително  задоволство.) 
– А сега го фрàсни у главата, не у ченията, да ти кажем 

браво! 
– Чекай!... Ха-ха-ха... – смее се този с русата коса и търси 

по-голямо парче хляб. 
Любен слага ръце на масата, надига се бавно и тръгва с 

твърди премерени крачки към масата на тримата пияни. 
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Тримата гледат приближаващия се към тях Любен с при- 
видно весели физиономии: „Па тоя що че сака.“ 

Любен стои до масата на тримата пияни и мълчи. 
– Що обичате, молим?... – пита превзето този с русата коса. 
– Сарми. Сарми със зеле – отговаря мрачно Любен. 
– Не продаваме – отговаря русокосият. 
Любен и русокосият се гледат. 
– А бе, а пестник по мутрата не щеш ли? – обажда се този 

от тримата, който е отляво на Любен. – Те тоя! – и насочва 
свит юмрук към Любен. 

Но повален от светкавичен удар на Любен, полита назад. 
Любен накланя масата и всичко на нея се изсипва върху 
тримата пияни. После заобикаля масата, хваща русокосия за 
реверите на куртката, дръпва го към себе си рязко и го удря 
с глава. „Фраас!”... Ударът отхвърля русокосия назад и тялото 
му чупи стъклото на прозореца зад него. Чернокосият бързо 
избутва масата встрани и се устремява към Любен. Любен 
замахва лъжливо. Този вдига инстинктивно ръце да се запази, 
и силен удар на Любен в областта на стомаха го превива и, 
фраснат по лицето, онзи, подкосен, се смъква на пода. Любен 
вдига ръце като боксьор при нокаут на ринга, поглежда хората 
в стола и излиза. 

Пешо гледа след Любен като след бог! 
 

Кръчма в Батак. 
След разправията в стола, Любен тръгва надолу по пътя 

към Батак. 
Любен влиза със смръщено лице в кръчмата, сяда на първата 

свободна маса и вика към келнера: 
– Нещо за ядене… 
Келнерът го поглежда. 
… и кѝло вѝно! 
Любен пали цигара и, докато чака, чертае с нокът по по- 

кривката на масата. 
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В стола след като Любен излиза: 
Тримата злополучни гуляйджии събират шишетата и чиниите 

на пода и изправят масата. 
– Ти си виновен, гльоджо нееден! – мръщи се този с черната 

коса. 
– Какво па, он мене пръв ме ударѝ! – оправдава се този с 

кестенявата коса. 
– Леле-е-е... – вика този с русата коса и цъка с език. – Е те 

така да моеме да се биеме, що народ чееме да изпотепаме! – 
но поглежда към този с черната коса и: – Де ти е зъбо, бе?... 

Този с черната коса посяга към устата си. 
 

Късно през нощта Любен се клатушка по пътя нагоре към 
миньорското селище. Пиян е. 

Любен влиза в жилищното помещение. Коридорчето му 
е „тясно“ и той се блъска в стените. Напипва дръжката на 
вратата на стаята и я отваря. Крушката го заслепява и той 
примижава. Стои на прага. После влиза и старателно затваря 
вратата. Всички спят. Един-двама похъркват. 

Любен стои до леглото. Мисли. Пази равновесие. Отмята 
одеялото и рязко дръпва куртката си. 

Пешо внимателно смъква одеялото от лицето си. Монгол- 
ските му очички блестят и не пропускат нито едно движение 
на Любен. Почит! Страх! Възхищение! Всичко това е събрано 
в един поглед на Пешо. 

 
На забоя работят четири пистолета. Любен уверено държи 

един от тях. Прахта се вие около бургията на пистолета му. 
Повлечен от пистолета си, един от миньорите полита и пада. 
Бургията на пистолета му се е пречупила. Останалите трима 
спират пистолетите си и поглеждат към падналия си другар. 
Падналият миньор става и взима парчетата от преломената 
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бургия. Митьо е дошъл и двамата гледат къде е преломена 
бургията. 

– Ще закъсаме, майсторе, втора бургия чупиме днеска. 
Остро ли са закалени или… Не знам! 

– Лошо. Много лошо! – въздъхва тежко Митьо. 
Всички клечат около преломената бургия. 
Дошъл е и Иван Андреев. Един го вижда и бута Митьо. 
– А!... Бай Иване!... Виж!... Аман вече! – Митьо показва пар- 

четата от пречупената бургия. 
Иван Андреев разглежда местото на пречупване и слага 

парчета встрани: 
– Знам!... Не струват!... Какво да се прави! Нема!... Ще карате 

с колкото има. Вчера първа смена работи с две бургии. 
Работата на забоя продължава с три пистолета. 
Иван Андреев наблюдава как се справя Любен. Любен 

държи пистолета уверено. Изглежда да е обигран. 
Иван Андреев поглежда към Митьо: 
– Митьо!... Ела! – двамата тръгват назад. – Гледай! – сочи 

Иван Андреев. – Тука тече много и току-виж направи некоя 
беля. Ще требва да набиете разполонки1 така повечко! Казах 
на първа смена, но те, както виждам, нищо не са направили. 
Тц! Тц! Майка му стара. Аман от тая вода! 

Присвил очи и Митьо гледа нагоре. 
– Задръстете!... Набийте ги здраво върху капите!... А долу 

има едно глинено парче. Хич не ми излиза от акъла. 
– При разклона – доуточнява Митьо. 
– Да. При разклона. Видял си го. 
– Знам го. 
Така както държи пистолета, Любен полита, и удря каската 

си в стената. Бургията на пистолета му се е пречупила. Част 
от бургията стърчи в скалата. Любен се опитва да се изправи. 

– Удари ли се? – един от тримата му подава ръка. 
 
 

1 Дървесни стволове разполовени по дължина. 
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„Чакай!“ Стопира го с ръка Любен. 
Любен се изправя, отърсва дрехите си и слага каската си. 
Пречупва се бургията и на четвъртия пистолет. 
– `А така!... И тая се пречупи!... Добре се подредихме!... И 

сега? – ядосва се Митьо. 
Миньорите се гледат един-друг и мълчат. Митьо гледа към 

Любен. (Намислил е нещо.) 
– Любене, ти знаеш ли къде е работилницата? 
– Не. 
– До склада, бе!… Ковача, бе!... Като минеш мостчето  и 

направо. 
Любен не се сеща. 
– Ще идете с Пешо. Пешо! 
Пешо поглежда Митьо. 
– Ще идете с Любен до работилницата. Знаеш къде е!... 

И умната! 
– Знам! Как да не знам!... – перчи се Пешо. 
– От вас искам пет бургии. Сега ще видя, мъже ли сте!... 

Чу, Любо! – и разперва пръсти. – Пет! 
– Оня пинтия нема да им даде – обажда се един. 
– Повтарям!!... Искам пет бургии. Какво ще правите, не знам. 

И не искам да знам – свива рамене Митьо. – Ще краднете 
ли?… Ще убивате ли?… Не искам да знам!... Чу, Любо!... Нали?... 
Пет, братче!... Иначе!... Днеска!... Все едно не сме работѝли! 

Любен поглежда Пешо. 
Любен и Пешо са пред работилницата. Пешо наднича 

през открехнатата врата на работилницата. 
– Сам ли е? – пита Любен. 
– Сам. 
– `Иди го изкарай! 
Пешо поглежда Любен и криви очи. А в очите му. Ням 

въпрос! „Как ще го изкарам, бе?... Ти луд ли си!“ 
– Ще му кажеш, че го търси некой. Хайде-е...! Залъжи го 

някак там! Какво ме гледаш? 
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Покорен и изпълнителен, Пешо тръгва, но преди да влезе, 
отново  поглежда  Любен. 

Любен пали цигара. 
Пешо и ковачът – едър як възрастен мъж с мустаци – излизат 

от работилницата. Ковачът поглежда наляво, после надясно, 
а Пешо го дърпа да го отведе зад склада. 

Любен хвърля цигарата и влиза в работилницата. 
В работилницата Любен подбира по-дълги бургии. Заделил 

две, подбира трета. Но блъсната отвън, вратата на работилни- 
цата се отваря и в рамката ѝ застава ковачът, който като вижда 
човек при бургиите, мустаците му щръкват. С разкривено от 
страх лице зад ковача наднича Пешо. 

– Ей!!! – вика ковачът. – Какво правиш! 
Любен се обръща. Поглежда ковача. (Чуди се какво да каже.) 

Засмива се дружелюбно и неочаквано изтърсва: 
– Добре съм. Ти как си? 
– ?!... 
– Много е горещо – Любен отрива пот от челото си. 
– Марш!... Марш навън!... Ще ти кажа аз как съм! Не пипай 

бургиите!... Чуваш ли! Остави бургиите!... 
– Бургиите!?... – Любен поглежда бургиите, като че ги 

вижда за пръв път, прибавя още две и ги прихваща. – Какво 
нещо е живота!... Вие от Ихтиман не сте лоши хора, а я виж 
ти какъв си се извъдил! 

– Яз не съм от Ихтиман!... Я не ме... такова... ти... не... – 
ковачът тръгва към Любен. 

– Не си от Ихтиман?!... – „чуди“ се Любен. – Жалко!... 
Ихтиманчани са толкова добри, толкова услужливи хора!… 
Дръпни се да мина! 

– Не съм добър яз!... Остави бургиите! Казвам ти за по- 
следно! – ковачът посяга към бургиите, но Любен го възпира 
с лакът. 

– Внимавай!... Топли са! – гледа го смръщен Любен. – Ще 
се опариш! 

Ковачът дръпва ръката си. (Инстинктивно.) 
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– Бегай!... Бегай, че немам време! – Любен го избутва с 
рамо и излиза с бургиите навън. 

Пешо и Любен се отдалечават от работилницата. 
Любен подава две бургии на Пешо: 
– Нà да не ходиш пеши. 
Пешо поема бургиите с готовност и ги поставя на рамото 

си.  
– Ще ви науча аз...! – вика след тях ковачът. – Разбойници- 

и…! Айдуци-и...! 
Пешо се обръща: 
– Я млъквай, бе!... – и заканително клати глава. – Че знаеш 

ли!... 
Любен хваща Пешо за рамото и го обръща напред: 
– Прав е човека!... Не се заяждай!... Казали са му да не дава 

и той не дава. Утре като му докарат още, има да се чуди какво 
да ги прави, но нà, не разбира. Нравът му е такъв! 

Пешо не разбира защо Любен говори така и дълго го гледа. 
– Ще се оплача-а...! Нема да ви се размине-е...! – заканва се 

ковачът. – И на Сърмов ще се оплача-а...! Да-а...! На Сърмов...! 
Тогава ще видите вие, как ще ви припари под петалата, бандити 
такива-а...! 

 
В кабинета на ръководителя на Стройрайона се провежда 

заседание. 
На една от стените е закачен календар за 1954 г. 
Зад бюрото са: организаторът на строежа от ЦК – Грозев, 

ръководителят  на  Стройрайона  –  Тончев, директорът  на 
строежа – Петърчев и двама непознати. Грозев е пълен мургав 
мъж със сериозно умно лице. Движенията му са отмерено 
бавни. Има уморен вид. 

На  пейки  пред  бюрото  седят: ръководители  на  обекта, 
инженери, техници, бригадири. 

Прав зад бюрото говори Тончев: 
– ... и затова сериозна слабост в поведението на Сърмов е 

неговото грубо командажийско отношение към работниците 
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и хората изобщо! Прибързан и сприхав човек, Сърмов прави 
впечатление на недостатъчно стабилен ръководител. Той не 
се опира на партийната организация в решенията си, а това 
често го води до залитане и грешки, от които страдат както 
организацията на работата, така и отделни хора. Избухлив 
и невъздържан, Сърмов нагрубява строителите. Ругае ги!... 
Некои негови прояви и постъпки са под всякаква критика. 
Имаме сведения дори, че гони комунистите и тачи само хора 
с враждебни към народната власт прояви и настроения. Да! 
Сърмов не зачита никого, другари!... Сърмов например на 
тринайсети миналия месец... 

(Камерата приближава пейката, на която седи Сърмов.) 
Сърмов е среден на ръст светлокос мъж. Лицето му е 

покрито с гъста червенина. Главата си е подпрял и с двете 
си големи ръце и слуша приведен. Охлузената си чанта е 
прихванал с левият си лакът. 

– Сърмов!... Какво ще кажеш?... – Грозев гледа към Сърмов и 
барабани с пръсти на бюрото. – Стани и кажи какво мислиш. 
Може Тончев да не е прав във всичко. А?... Кажи да чуем!… 

Сърмов се надига неохотно бавно. Не може да преодолее 
притеснението, което го е връхлетяло. Чантата поставя на 
пейката неумело и тя пада. Навежда се да я вдигне и дълго 
се бави. После се изправя и мънка: 

– Какво да кажа... Верно е, другари!... Право е това, което 
изтъкна другаря Тончев. Прав е! Така е!... Аз такова... Сприхав 
съм! Верно е! То ми е в характера. Нагрубявам хората. Ругая 
ги даже. Наложете ми най-строгото наказание, с радост ще го 
приема. Аз не гоня комунистите, другари! Не ме разбирайте 
криво! Аз гоня само мързеливите! Но не подбирам думите 
си. Знам го!... Псувам даже. Аз съм за пребиване. Не знам 
какво да кажа още. Чак сега разбрах какво нищожество съм 
аз!... Какъв  парцалл!... 

– Чакай, бе!… Чакай!... – Грозев е отегчен от себеобвине- 
нията на Сърмов и рязко го прекъсва. – Ти пък сега много 
се начерни бе, Сърмов!... Много сгъсти боята, бе... Хайде 
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холан, недей така! Не си пък чак толкова черен!... Знаеме какъв 
ръководител си!... Другари-и…! 

Сърмов гледа Грозев и не знае, да седне ли, да стои ли...? 
Грозев се изправя: 
– Другари!... Аз имам такова едно предложение. Сърмов 

обезателно требва да бъде наказан, но нека техническото 
ръководство, заедно с партийното бюро, внимателно да 
обсъдят и да излезат с предложение какво наказание да бъде 
наложено на инженер Сърмов!... И това предложение да бъде 
в такъв дух, че да се помогне на този иначе делови и пълен 
с енергия човек, който не знае пречки по пътя си и не се 
щади в работата си, защото... Ще ви кажа защо говоря така. 
Преди един месец с другаря Петърчев – сочи Петърчев – 
решихме да обходим обектите и да видим наместо как той 
работи. Как помага на хората. Защото имахме вече сигнали 
за него. Спирахме на всеки обект. Беседвахме с работниците. 
Разпитвахме ги какво им липсва. Как районното ръководство 
им помага. Правеше ни впечатление, че техната информа- 
ция не се различаваше от тази, която имахме от другаря 
Сърмов!... Дори неговата беше много по-детайлирана. Той 
знаеше състоянието на всеки забой и площадка. Знаеше как 
се справя всеки работник и ръководител. И работниците го 
познаваха добре. „Къде не го сееш, там никне.“, казваха ни те 
за него, „Денем, нощем… Не знаеш кога ще се изтърси. Не 
спи. Дойде, нахока те, после запретне ръкави и ти помогне. 
Не те оставя на мира, докато не оправиш работата.“ Та така!... 
Това е моето предложение. Да се обмисли добре, преди да 
се вземе некакво конкретно решение. А работата по-нататък 
на самия Сърмов ще бъде, мисля аз, да изгори с нажежено 
желязо тези свои, тези свои, така да се каже, недостатъци и 
да стане примерен ръководител, за което той сили има!... Това 
е моето така предложение! 

Грозев придърпва стола си и сяда. 
Сърмов се е снишил на местото си и не вярва на ушите 

си. Лицето му е по-червено. 
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(Камерата се задържа върху Сърмов.) 
– Скоростна проходка, викате. Умно сте го измислили! – 

говори едър възрастен мъжага. – Браво да ви каже човек!... 
А докога, питам аз, оня шантав магазинер ще държи хората 
ми без ботуши? 

– Нали получи миналата седмица – прекъсва го Тончев. – 
Какво искаш още! 

– Малко са, Тончев!... Малко са! Не стигат. А тези на краката 
ни вече пропускат. Не може да се работи с тех! 

– Не са малко! Стигат ти!... Всеки чергата към себе си дърпа. 
– А-а-а... „Дърпа чергата?!“... Лесно ти е на тебе, че ходиш 

по платненки в дирекцията!... Ама я ела да видиш как се работи 
във вода, па после решавай стигат ли ботушите!... Работиме с 
по три-четири бургии на смена. Това знаете ли вие?... А и те се 
трошат като върбови пръчки. Вагонетките не стигат. Въздуха 
постоянно спира. Не знам ония там спат ли, чешат ли се... 

Тончев става, иска да отговори, но директорът Петърчев 
го спира: 

– Отбележи! После ще отговориш!... Ще отидеш    да про- 
вериш. След пет дни искам доклад. 

– Другари... – става симпатичен млад инженер с инте- 
лигентна физиономия. – През този месец съм наказан от 
директора три пъти с понижаване в степен. Искам да питам 
другаря директор, ако така продължава, какво ще прави като 
ми се свършат степените? 

– Ще те изгоня „а к о   т а к а   п р о д ъ л ж а в а “ . Да! Ще 
те изгоня! Да го знаеш! 

Всички мълчат. 
– Тогава, другари, такова... Изгонете ме и мене! 
Всички поглеждат в посока на гласа. 
Става тантурест набит здравеняк. Държи бележник и молив. 

Докато говори, маха с тях в посока на директора и хората 
зад бюрото: 

– Изгонете ме!... Най-добре ще е!... Аз не знам това кон- 
трольорите от охрана на труда и санитарните такива органи, 
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хора ли са, българи ли са?... Той нема ỳста да ти каже: Слушай 
бе, човек, нàправи това и това!... Пòчисти или òправи ония 
там не знам какви си работи. Нема!... Идва като ябанджия с 
кочана и чантата и направо… Фрас-фрас!... Реже ти квитанцията. 
Състави ти акт и си отиде. Та това помощ ли е?...! Та това 
грижа за човека ли е? 

– Имате инструкции – обажда се Бояджиев. 
– Верно бе, Бояджиев! Верно, че имаме инструкции!  Но аз 

не съм нито доктор, нито инспектор, бе, та да разбирам от 
всичко!... Мен главата ми се е запалила от работа, а те един 
през друг… Идват!... Глобяват!... Отиват си!... Идват, глобяват и 
си отиват. Та аз се побърках!... Глобен съм вече шест хиляди 
лева-а...! 

Телефонът върху бюрото звъни и един, който е близо 
до телефона, вдига слушалката и поглежда към Сърмов. Но 
Сърмов гледа надолу и този мърда вежди и дава знак на 
човека, който е отляво на Сирмов, да каже на Сърмов, че го 
търсят по телефона. 

Сърмов се промъква покрай пейките до телефона: 
– Кооий...? Кой се обажда там? – гръмва гласът на Сърмов 

(Той е забравил, че е на събрание). – Какво-о...! Слушà-ай…! 
Разбрах, че е Негушевеца, но ти име немаш ли бе, келеш?... 
(Последната дума пада като гръм от ясно небе.) Минчо Дънера 
ли си?... Станчо Гушката ли си?... Сандо Легено ли си?... Я се 
махай от телефона, че ако дойда, като гръстье ще те сдъвча. 

– Сърмов!! – Грозев е потъмнял от яд и жестикулира към 
Сърмов. „Какво говорихме преди малко, какво правиш сега?... 
Аман от тебе бе, човек!“ 

 
Стиснал чантата си подмишница, Сърмов стои до някакви 

стълби, гледа надолу и се чеше по главата. Мисли! 
 

Сърмов подскача по нанадолнището към шосето . 
На шосето е спрял камион. Шофьорът налива бензин в 

резервоара. Сърмов плясва шофьора по задника: 
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– Хайде бе, е-ей!... Какво правиш ти бе, човек?... На мен 
ушите ми обрулиха да ме критикуват, ще ме наказват заради 
такива като теб, а ти се моташ толкова време с литър бензин. 
Надолу ли си? 

Шофьорът е смаян от постъпката на  Сърмов и не го 
поглежда, но кимва, че е за надолу и продължава да налива. 

– Хайде!... Хайде, тогава по-бързо! Не виждаш ли, че прели- 
ва?... Ето! – Сърмов чука по резервоара. – Аз досега цистерна 
да съм напълнил! Тц! Тц!… Уф! Горещо!... Майка му стара… – и 
поглежда към небето. – От кой край беше ти?... 

Шофьорът чука по резервоара, резервоарът бие на празно 
и се обръща към Сърмов, но Сърмов се е отдалечил. По 
мелодията на „О, рози, рози, червени рози...“ той си тананика 
някакво – таа-ри-ра ри-рааа... таа ри-ра тайра... балансира на 
един крак и се опитва да отпори подгънатата подметка на 
тока на обувката на другия си крак. По едно време хваща 
подметката и я дръпва, но я отпаря на втория път. Хвърля 
отпраната подметка и тъпче да види „как ще е“. 

– Айде бе, ей!... – вика Сърмов. – Къде го наливаш тоя 
бензин, бе?!... Какъв беше тоя бензин, бе!... Досега-а...? А-аа…! 
Чакай, чакай!... Сега ще те науча аз тебе! 

Сърмов върви към кабината на камиона и мърмори. Отваря 
вратата. Хвърля чантата вътре. Качва се. Сяда зад волана и 
завърта ключа. Камионът мръдва. Фунията излиза от отвора 
на резервоара и бензинът тече по земята. Сърмов се показва 
на прозореца: 

– Айде, е-ей... Айде, че те оставѝх! 
Изключил двигателя, Сърмов скача на земята и сочи: 
– Бензина-а...! Бензина, бе!... Кьорав ли си!... Пребих те-е... 
След малко камионът подскача надолу по шосето. 

 
Нощ. Миньорското селище. 
(Камерата се придвижва към прозорец на жилищна сграда.) 
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Луната осветява телефон върху нощна масичка. Телефонът 
звъни. В полумрака се вижда пижама на райета и ръка, която 
вдига слушалката: 

– Слушам! Казвай!... Какво-о...?! Кога? Как стана? 
Нощната  лампа  осветява  лицето  на  Грозев. 
Глас в слушалката: 
– „Час, час и половина след застъпване на втора смяна, 

другарю  парторг. Срутването...“ 
– Затрупани има ли?... 
– „Нема. Измъкнали са се.“ 
– Разбрахте ли колко са влезлите и колко излезлите? 
– „Чакай!… (Странично се долавя говор.) Всъщност...“ 
– Ало...? – Грозев държи слушалката и обува ботушите си. 
– „За двама не се знае дали са влезли. Проверяваме. Другарю 

Грозев,…“ 
– Идвам! 
Грозев слага слушалката на вилката, но тя се плъзва и опира 

на масичката. “Та-тааа... та-тааа...“ Сигнали от централата 
изпълват стаята. На техния тревожен звуков фон една линейка 
лети нагоре по пътя за обекта. Извила рязко пред входа на 
тунела, от нея излизат хора в бяло. Посрещат ги мълчаливи 
миньори. 

 
Тунелът. Мъртвило! Само водата шурти по стената. Местото, 

където е станало срутването представлява плетеница от 
подпори, камъни и глина. 

Отвън купчината миньори расте. Всички пушат и мълчат. 
Припламват цигарите им само. 

Грозев слиза от джипа. Иван Андреев го пресреща. Двамата 
разменят мълчаливи погледи и тичат към тунела. 

В началото на срутването стоварват строителни материали. 
Чуват се метални удари. 

От вътрешността на тунела се чува подвикване: 
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– Кольо?... Кольо! Кольо, чуваш ли ме? Кольо?... Ох, майко 
мила, не се обажда. Кольо-о…! Обади се, братко!... Обади се 
ако ме чуваш!... Кольо-о…! 

Отвътре се чува и друг глас: 
– Ето го! Ето-о…! Тука е-е...! Намерих го-о...! 
Вътре някой е осветил крак и рамо. 
Откъм началото на срутването се чуват викове и наставления: 
– Внимавай!... Отривай внимателно-о...! Гледай да не сринеш 

нещо-о…! 
Миньорът, който търси брат си, пренебрегва всяка пред- 

пазливост, промъква се между сринатите подпори до този, 
които е намерил тялото на брат му, приклеква до затрупаното 
тяло и със сгърчени пръсти трескаво отрива. 

– Не така!... По-внимателно! – вика другият миньор. 
– Чакай...! – промъкнал се е още един. 
– Не ме учете-е...!! – крещи братът. 
Тримата внимателно отриват затрупаното тяло и обмислят 

как да го подхванат, вдигнат и изнесат. 
– Братче!...  Коленце! 
Братът целува потъмнялото лице на брат си. Сълзи се 

стичат по лицето му. Душата му е пълна със страх и надежда. 
Той разкопчава куртката на брат си и прилепва ухо да чуе 
дали сърцето бие. 

– Жив е!... Жив е!... Хайде…! Давайте...! Стой!... По-полека! 
Внимателно-о…! 

Тримата повдигат тялото и главата на пострадалия им 
другар се отмята назад, а ръцете му увисват. 

 
В канцеларията на главния инженер е свикано извънредно 

съвещание. Съвещанието протича бурно. Тук са почти всички 
ръководители и работници на обекта. Едни седят на столове и 
пейки, други са прави. Но, събрали се на групи, всички говорят 
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и не се изслушват. Повечето пушат. Над главите им лежат 
пластове гъст тютюнев дим. 

– ...затова, другари, при нас не вървят работите и се стигна 
до днешното нещастие – говори енергичен дребен на ръст 
инженер с луничаво остроносо лице. – Защото главният 
инженер, другарят Масленков, мисли, че той е всичко на този 
обект и защото… Цяло събитие е, ако се случи някой път 
да влезе в тунела, без да го е страх, че ще си олющи лака 
на обувките! Той знае само да се кара и разпорежда като 
администратор!... Нема грижата да организира работата, ами 
седнал и това е единствената му работа, да нанася на дъската 
данните от съревнованието. 

– Не е верно! Ти да мълчиш там!! – вика Масленков и бузките 
му  притреперват. 

– А-а…?! „Не е верно!“ – зъби се луничавият инженер. – А 
верно ли е, че в тунела липсва всякакво единоначалие!?... Верно 
ли е, че и началникът и главният инженер се разпореждат 
през главата на обектовия ръководител?... А?... Верно ли е, че 
другарят главен инженер не познава състоянието на работата 
и условията в тунела и, че използва радиоуредбата, за да 
повика при себе си някой, който му требва и не можем да 
чуем друго по нея?... Верно ли е?... 

– Ти там!... Нема ли да млъкнеш най-после – вика яростно 
Масленков и драска в бележника си. 

– А верно ли е, че сте предупреждавани три пъти от Иван 
Андреев за опасността, която крие това глинено парче? 

– Другари-и...! – Бояджиев е вдигнал високо ръце и вика: – 
Другари-и…! Чакайте!... Искам да кажа нещо. (Изчаква да 
поутихне врявата.) Излиза, че аз съм бил прав. На разшире- 
ното съвещание с партийния актив миналата седмица стана 
Цурински да се оплаква, че контролните органи по охрана 
на труда не си знаели работата и само глобявали и не давали 
указания и не знам какво си там!... Имате ли указания, питам 
ви аз!?... Имате. Като имате, кажете ми тогава на колко места 
в района обезопасяването ви е наред?... На колко места в 

45  



района отводняването ви е наред?... Хайде!... Кажете ми!... 
Слушам ви!... (Всички мълчат.) И затова, когато налагаме глоби 
и сме строги, ние сме прави. Защото такива инженери и 
ръководители като Цурински, като Максимов и други, със 
своята немарливост и със своето престъпно нехайство, стават 
убийци на работещите в тунела. 

Взрив от ропот и негодувание… 
Всички спорят, всички ръкомахат и, въпреки късния час, 

никой не си тръгва. 
Максимов (Сух мургав мъж със скулесто лице.) е стъпил 

на пейка и най-силно вика: 
– Аз не съм убиец!... Аз не съм убиец!... Настоявам да се 

потърси отговорност от Бояджиев! (Неоснователно обвинен, 
той не престава да вика.) Ти мене ме наричаш убиец!... А 
известно ли ти е на тебе, че аз до сега, злополука не съм 
допуснал!... 

Максимов скача от пейката и си проправя път към Бояджиев. 
Като вижда Максимов накъде е тръгнал, бай Владо го 

пресреща и хваща за раменете: 
– Ти накъде?...! 
– Пусни ме-е…! – дърпа се Максимов. – Той ме нарече 

убиец. Утре аз как ще отида при миньорите като той ме 
нарече убиец!?... Аз не мога да работя повече тука! 

– Не така. Чакай!... Чакай ще се разберем – дърпа го бай 
Владо. 

– Нема какво да се разбирам с теб! – крещи Максимов. – Аз 
с Бояджиев имам сметки за уреждане!… 

Бай Владо държи Максимов и, извърнал глава, вика към 
Бояджиев: 

– Бояджиев!... Излез навън за малко!... Хайде излез!... Моля 
ти се! 

Бояджиев не е от страхливите и спокойно изчаква Мак- 
симов, но се вслуша в думите на бай Владо. 

– Чакай бе, човек! – бай Владо едва удържа Максимов. – Аз 
съм болнав човек, не мога да се боря с теб!... Стой тук!... Стой! 
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(Бай Владо възпира Максимов, да не би в яда си, да направи 
нещо, за  което  после  да  съжалява.) 

 
София. 
Иван взима три писма от пощенската кутия. Качва се по 

стълбите. Влиза в жилището си, сяда на фотьойла в хола и 
отваря писмото от Батак: 

Бате Иване, обаждам ти, че пристигнах и започнах работа. 
Ще пиша пак. 
Любен. 

Иван подава писмото на жена си: 
– Писмо от Любен. 
Жената поглежда към мъжа си тъжно и взима писмото: 
– Горкият!… 
Иван се засмива: 
– Защо?... Ти немаш представа какъв калпазанин се беше 

извъдил нашият Любен напоследък и с какви бръмбари си 
беше натъпкал главата! 

 
Пѐщера. 
Любен закусва в малка сладкарница. На масичката пред 

него има баничка и шише с лимонада. 
В сладкарницата влиза мъж. Мъжът вижда Любен: 
– Любо…! 
Любен маха с ръка да дойде при него. 
– Къде насам? – пита мъжът. 
Любен сочи неопределено и преглъща залъка си: 
– Разгеле. Нагоре ли си? 
Мъжът клати глава, че е за нагоре. 
Любен бута кутията си с цигари към мъжа: 
– Зàпали една. 
Мъжът пали цигара. Цигара пали и Любен. 
Присвил едно око, Любен издухва дима от цигарата си и 

поглежда към мъжа: 
– Да имаш аспирин?... 
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– Не знам. Може да имам. 
Мъжът, който е шофьорът на спрелия отвън камион, рови 

в жабката на кабината: 
– Нема. 
– Нищо – Любен стъпва на стъпалото откъм  страната на 

шофьора. – Отмести се. Ще карам аз – и сяда зад волана. – 
Дай ключа. 

Шофьорът поглежда Любен, дава му ключа, сяда, обляга 
се на вратата и го наблюдава. 

Камионът лети по шосето. Любен държи уверено волана. 
– Боли ме страшна глава – мръщи се Любен. 
– Къде си бил? 
– В Пловдив. 
– А-а...! И аз мисля да ѝда вдругиден. 
– Горе нашите почнàха ли работа?… 
– Не. Па то, докато разчистат, има да се мотате поне още 

месец. А кога ще почнете, не знам! 
– Така стоят нещата значи! А мойте какво правят? 
– Пият! Какво да правят!... Айлакчии. Пият и се бият. 
– Нема ли какво да се работи? 
– Нема. 
– Защо? 
Тук-там по пътя има изровени от дъжда дупки и Любен 

внимава къде кара. После, излязъл на равно, настъпва газта и, 
набрал скорост, моторът равно бръмчи. 

– А с ония двамата какво станà? – разпитва Любен. 
– Нищо. Другият не бил в тунела. Той като че е предчувст- 

вал!... Дали може такова нещо, не знам!. 
– А тоя дето го отриха?... Затрупаният де! 
– Има спукани ребра. А крака му… Не е нещо сериозно. 
– Ама нема да помисли да влезе в тунела. 
– Защо?... При вас има един, Делията му викат!... Два пъти 

го затрупва. Бомба го гърмя. И пак в тунела!... Тя вашата, Любо, 
е като моряшката. Духа го! Люшка го! Топи го! Вади го! Дави 
се! Спасява се! И все у морето!... То и нашата, шофьорската 
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де, е такава ми ти, да не мислиш!... У всека професия има и 
нещо хубаво! 

Любен е вторачил поглед пред себе си, съмнява се, че се е 
отклонил от пътя и не чува какво говори шофьорът до него. 
Но бързо се успокоява и отново настъпва газта. 

 
Жилищното  помещение. 
В стаята на Любен, освен двамата възрастни миньори, друг 

няма. Единият кърпи нещо. Другият седи срещу него и го гледа. 
Любен стои на вратата. 
Чули отварянето на вратата, единият от тях поглежда и 

широка добродушна усмивка разтяга устните му: 
– О-хо-о...! Робинзоне...! Върна ли се най-после...! Ела де...! 
Опрял рамо в рамката на вратата и повдигнал вежда, Любен 

се усмихва многозначително: 
– Другите  къде  са? 
– По Батак са. Къде другаде?… 
Любен се „отлепва“ от вратата, сяда на близкото легло, 

подпира брадата си с ръце и ги гледа. 
– На танци нема ли да ходиш? 
– Защо? 
– Защо? – възрастният миньор кърши рамене. – Сега тука 

всичко го е ударило само на танци. 
Любен се засмива и навежда глава. После става, дръпва 

вратата и излиза. 
 

Кръчма в Батак. 
Миньори от звеното на Любен седят около две събрани 

маси и си говорят. При тях има две момичета. И Любен е тук. 
Току-що е дошъл. Опънал крака под масата и облегнат назад, 
Любен сам си налива и мълчаливо обръща чаша след чаша. 

– Кажи къде беше, бе…? – пита един от миньорите. 
– А наздраве! – Любен вдига поредната си чаша и го гледа. 
– Кажи, де! 
– Какво става?... Защо не работиме? – „отговаря” Любен. 

49  



– Тоя па?... Него го нема цела седмица и сега?... „Защо не 
работиме?“… Кой те пита!... Пий си вѝното! Сѐди си тука!... 
Така ли е? – миньорът бута съседа си по маса, но съседът му 
говори с онзи от другата му страна, и той поглежда момичето 
до Любен. – Нали така?... Пий си вѝното!... – после вдига чашата 
си към момичето: – Дай и с тебе да се чукнем! 

– Другари...! – пийнал възрастен мъж с мустаци върху 
добродушно лице и побеляла коса под барета, каквато носят 
художниците, стои до масата на миньорите. – Много се 
извинявам… 

Някои го поглеждат. 
– Извинете ме! – поправя го с досада Любен. – Казва 

се: Извинете ме!... Нема какво сам да се извиняваш. Щом се 
обръщаш към нас, значи ние требва да те извиним. 

Възрастният мъж мълчи известно време. 
– Да. Прав сте! Съгласен съм! Извинете ме!... Мога ли да 

седна при вас?... 
– Заповядай! – Любен примъква с крак стол за възрастния 

мъж. 
– Така-а... Аз, другари, съм художник-портретист!… Психолог! 
Миньорите говорят високо и не го чуват. (Казаното от 

художника се удавя в шума на масата.) 
Любен е много отегчен и с усилие следи мисълта на 

художника. 
– Психолог!... Разбирате ли?... – повтаря художникът. 
– Да кажем, че разбрах!... После... 
– Така-а... Аз наблюдавам хората!... Този, онзи... Вас! – худож- 

никът гледа втренчено Любен и млъква. Така известно време, 
после отива до масата, където е бил, взима чашата си с вино 
и сяда при Любен. – Така-а... Аз съм художник!... 

– Пияници ли рисувате? – пита „наивно” Любен. 
– Не! – тръсва глава художникът и сочи нагоре. – Аз съм 

художник!... Психолог! 
– Точно така. Дошли сте да рисувате миньори. Нали? 
– Да-а... 
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– Миньорите са на забоя. Тука сме пияниците. А наздраве! 
– Наздраве... – художникът се цели в чашата на Любен и го 

гледа. – Не-е...! (Проумял е думите на Любен.) За мен е важно. 
Вижте какво е важно!… – дърпа стола си към Любен. – Вие!... 
Моля да ме извините!... Моля... Моля!... За мен е много важен 
външният. Физическият образ на човека. Разбирате ли?... И 
това какво е неговото вътрешно. Духовното му съдържание. 
Да! – обляга се назад. – Аз наблюдавам!... Преценявам!... Връщам 
се във времето!... И със средствата на изкуството се опитвам 
да разбера човека, който е пред мен. Да го приема!... Да го 
разбера!... И така. Вас! – сочи Любен. – Аз Ви наблюдавах. 
От онази маса. Дълго Ви наблюдавах. Вашето лице е лице 
на крайно противоречив човек – поглежда момичето до 
Любен. – Той се колебае. Разбирате ли?... Колебае се между 
краен мошеник и крайно честен човек. Краен мошеник и 
крайно честен човек!... Да! – художникът забива пръст на 
масата. – Две крайности. Две страшни крайности!... Между... 
Не знам!... Може и да бъркам. Извинявам се!... – художникът 
пресушава чашата си. 

– Извинете ме! – поправя го Любен. 
– Съгласен! – художникът полага ръка на гърдите си, по- 

глежда Любен и оставя чашата на масата. – Но!... – продължава 
той и поглежда момичето до Любен. – В другарството!... Там 
той е страшен!... Страшен е той там! Казвам Ви го! 

Разговорите на масата са секнали и миньорите внимателно 
слушат какво говори художникът. 

– Там е много силен той! – художникът присвива очи и 
гледа в Любен. После се обръща към момичето до Любен и 
неочаквано добавя: – Да се чукнем с Вас! 

Момичето се усмихва кокетливо: 
– А аз? 
– Вие-е...!? – художникът слага чашата на масата. – Да-а…? 

Вие!... Вие сте така-а миловидна... Да! – намества се на стола и 
присвива очи. – Миловидна сте!... Наивна така малко изглеж- 
дате. Но… Не-е...! – смее се художникът и клати глава. – Вие 
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например сте… Авантюристка!... Разбирате ли?... По дух Вие 
сте авантюристка! 

Гръмогласен смях декларира одобрението на миньорите. 
Смее се и художникът: 

– Но сте миловидна авантюристка. Изобщо?!… Симпатично 
момиче. 

– А аз? – пита един от миньорите. 
Художникът поглежда към този, който го пита. 
Към художника гледа светлокос млад мъж с ясни добри очи. 
– Ще Ви кажа – художникът дръпва стола си да вижда 

мъжа по-добре. 
Докато художникът говори, Любен гледа момичето, усмихва 

се и чука чашата си в неговата: 
– Наздраве за „авантюристката“! 
Любен спуска ръка и хваща пръстите на момичето. Мо- 

мичето не се противи. 
 

Същата вечер в стола на миньорското селище има танцова 
забава. 

Оркестър от флигорна, акордеон, тъпан и две китари цепи 
въздуха със злокачествена румба. 

Любен, миньорите и двете момичета от кръчмата в Батак 
се появяват на танцовата забава. Веселите, сериозно пийнали 
миньори бързо се смесват с танцуващите двойки. 

Пешо и трима негови рошави приятели – поклонници на 
румбата – са се събрали в един ъгъл и всеки демонстрира 
измислените от него стъпки и поединично подвиква и ниско 
подскача с плътно прибрани крака: напред-назад… назад- 
напред… напред-назад…: 

– А-аа… Кррр... И-ииууу... Уфф-уфф, уфф-уфф... 
Ризата на Пешо е извън панталона. Ръцете му се мятат 

хаотично  в  различни  посоки. Любопитни  да  ги  гледат  са 
оформили кордон около тях, а те се кълчат и чудят какви 
по-причудливи стъпки  да измислят. Любен и  момичето от 
кръчмата в Батак са сред любопитните да ги гледат. Момичето 
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се е надигнало на пръсти и, проточило врат, попива всяка 
тяхна стъпка. Любен е сбърчил нос в насмешлива гримаса. 
Така за кратко, после, доста отегчен, Любен поглежда наляво 
и вижда Мария! 

Мария има големи зелени очи и сочни малки устни. Всичко 
това е разположено хармонично върху чисто лице с мек 
овал в приятно оформена рамка от права гарваново-черна 
коса. Мария е със светла раирана блуза над бежова пола и в 
компанията на две момичета. 

Любен е запленен от красотата на момичето и не откъсва 
поглед от него. 

Мария усеща нечий дълго задържащ се поглед върху себе 
си, поглежда надясно и среща погледа на Любен. 

Любен стъпква цигарата си и тръгва към Мария. 
Мария наблюдава Любен с някакво непознато тревожно 

чувство. 
Любен спира пред Мария и рязко подава ръка: 
– Ела! 
Мария се дръпва назад: 
– Не искам. 
– Какво не искаш?! 
– Не ми се танцува. 
– Не ти се танцува!? – гневни пламъчета на засегнато мъжко 

честолюбие проблясват в погледа на Любен. – Тогава... Тогава 
какво правиш тука?!... 

Мария поглежда надолу и си тръгва. 
 

Тунелът. 
Бай Владо и двама миньори вървят бавно към изхода на 

тунела. Иван Андреев е по-назад. Водата стига коленете им. 
Лампите осветяват лицата им. От време на време те угрижено 
поглеждат нагоре и опипват крепежа. 

 
Почивен ден. 
Любен влиза в стаята, а вътре – облак прах! 
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Рошав танцьор, любител на румбата, тренира нови стъпки 
и подскача ниско с плътно прибрани крака: …напред-назад… 
назад-напред... Викат му да спре. Той се прави, че не чува. 

– Фи-иу-у...! – Любен изсвирва силно с уста. 
Рошавият спира да подскача и поглежда Любен изпод 

вежди, по тарикатски виновно, а, разперил пръсти, Любен го 
пита: „Какво ти става бе, човек?!“ 

Любен полива пода с вода от гарафата. Празната гарафа 
подава на Рошавия: 

– На!... Щом си голям каяк и имаш издръжливи крака, дòнеси 
вода!... И да е студена!... И бързо-о...!! 

Любен се просва на леглото. Ръцете си слага на очите. 
Рошавият, надул перки като професионален борец, върви 

бавно към вратата, пъчи се и попоглежда другите. (Горд е, че 
е похвален от Любен.) 

– Ама ти още ли си тука?! – вика по него Любен. 
Рошавият бързо излиза навън. Но след малко вратата се 

отваря и с разкривена физиономия влиза Рошавият: 
– Любо... Партизанина ми удари шамарр и счупи гарафата. 

Пиян е. 
– Кой е тоя, бе...! – Любен скача от леглото и излиза. 
(Надушили зрелище, всички тичат след Любен.) 
В  коридора  на  жилищното  помещение  Партизанина  и 

групата миньори около него се тресат от смях!... 
(Партизанина  е  пълен  широколик  мъж. Косата  му  е 

сплъстена.) 
Появил се като изневиделица, Любен посяга към Парти- 

занина, хваща реверите на куртката му, рязко го дръпва към 
себе си и силно блъска назад. Партизанина удря вратата. 
Вратата се отваря. Прави крачка назад да запази равновесие 
и мига едро. 

– Шамари ще удряш... – Любен гледа Партизанина свирепо 
и прави характерно движение с ръка към един от хората 
му: – Вашата гарафа. 

– Лесно бе, Любо, гарафи поне колко щеш! 
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Рошавият тича с гарафата за вода. 
 

На камион, спрял пред канцелариите на обекта, се качват 
трима миньори. Всеки има на кръста си нож! 

Появил се отнякъде, бай Владо дава знак на шофьора да 
го изчака. 

– Накъде бе, Илия? – бай Владо пита един от тримата 
миньори. 

– Надолу малко. Свет да видиме – отговаря Илия и гледа 
къде да седне. 

– Добре. Разбирам ви бе, Илия!... Ама време ли е точно сега 
за разходка!... Ако всички тръгнем, кой ще работи в тунела! 

Тримата мълчат. После един удря по кабината: 
– Карай, бе! 
Камионът тръгва. 

 
С дървени куфари и каскети на главите, група младежи 

напускат миньорското селище. Други миньори безучастно 
гледат след тях. 

 
Тунелът. Обектът е като внезапно напуснат. Мъртвило. Около 

хаспела няма никой. Извън тунела, на произволно място, е 
спряна дрезинка1. Върху насипа има изоставени вагони. 

 
Някъде надолу квичи прасе. Трима миньори са сгащили 

нечие прасе. Един се хвърля и притиска прасето на земята. 
Прасето  квичи: 

– Кви-ии-кк... кви-и-кк... 
Друг хваща заден крак и прасето рита. Миньорът се тресе 

в ритъма на ритащия крак и каската му пада. 
 
 
 
 
 

1 Вагонетка. Движи се механично или с двигател по релси. 

55  



Горе на обекта бай Владо и четирима миньори седят върху 
минни  подпори. 

– Не знам как е по другите обекти, ама тука се е събрало 
от кол и въже, дето има една дума – обажда се един и чопли 
ноктите на ръцете си. 

– Тц!... Не мож ги събра!... Хора са!... Не са òвци да ги 
подбѐреш... 

– Не може да се разсъждава така – поглежда ги бай Вла- 
до. – Не са лоши хората. Требва само да помислим как да ги 
върнем. Ето, това е! Как? 

– Аха! „Не са лоши“!... Верно, че „не са лоши”. И Пепелников 
„не е лош“, че е бивш полицейски началник!... И Героя „не е 
лош“, че е бивш криминален престъпник!... И Донка „не е лоша“, 
че два пъти я съдят за сводничество. А сега се подвизава и 
някакъв бабаит. Софиянец бил. Хулиган!... Вчера разбил носа 
на Драгиев. 

– На Драгиев? 
– На Драгиев. 
– На Партизанина? 
– На Партизанина я! 
– Не!... Чакайте!... – бай Владо вдига ръка. – Не може така!... 

Това са строители!... Требва да намерим някакъв подход!... Да 
помислим как да ги подхванем. 

– Като са строители, има техническо ръководство бе, бай 
Владо. То да се захване с тех. 

– Има административни мерки. Да видят там. И комендант 
има!… Нека ги вкара в ред!… Ето!... Ние решихме и утре 
влизаме в тунела. Партията иска това от мен и аз ще работя. 
А те какво?... Шляят се… Напиват се… Бият се…. Обекта 
заприлича на лудница. 

– Срамота, Георги!... Комунист си!... Комунист си, а разсъж- 
даваш като… Не знам какво да кажа! – прекъсва го бай Владо. 

– А ти пък си партиен секретар!... Имаш влияние и можеш 
да наложиш някои неща. А и друго да ти кажа. Свършат ли 
парите, ще се върнат в тунела!... Това е! 
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– Аз съм партиен секретар и отговорността ми е голема, 
но ще ти кажа, че някои неща не стават така, както ти си 
мислиш. Защото не всеки ден, ами всеки час е скъп. 

– Точно затова. 
– Не е така. 
– Е щом „не е така“ – Георги взима пръчка и нервно стърже 

калта по ботушите си. 
 

Максимов и Любен вървят към миньорското селище нагоре 
по шосето. Били са някъде! 

 
Нощ. 
Трима вървят по пътека покрай боровата гора. Пътеката 

извежда на шосето. От време на време спират и оглеждат. 
Един носи подмишница вързоп. 

На шосето са спрели две каруци. Конете пръхтят и от време 
на време проточват шии надолу към селото. До каруците се 
различават човешки силуети. Долавя се говор. 

– Ти си луд, бе! – извисява се нечий глас. – За чифт ботуши 
само пет кила вино!?… Най-малко десет требва да дадеш. 

– Айде карай!... Нали дава и дамаджаната – чува се друг глас. 
– А мезе? 
– Лесна работа – обажда се трети. 
Конете хрупат от натрупаното пред тях сено и не пръхтят. 

Тихо е и се чува кълколенето на виното, което преливат. 
Светкат  цигари. 

– Малко е за одеяло бе, айдук такъв!! – отново се извисява 
глас. 

Пазарлъкът продължава. 
 

В стаята на Любен под масата до прозореца има петлитрова 
дамаджана. 

Любен вижда дамаджаната и поглежда към Пешо: 
– Това откъде е? 
– Купихме я за вода – отговаря Пешо. 
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Любен излиза, но се връща да си вземе ватенката. 
 

Вечерта. 
Тъмно е. По диреците тук-там свети някоя и друга крушка. 

Точи се протяжно пиянско пеене. Масленков и някакъв, чието 
лице не се вижда добре, вървят към жилищните помещения. 

– Всичко е пияно – проплаква гласът на Масленков. – Къде 
да го намеря тоя електротехник. 

– Говорихте ли с жена му, другарю инженер? –  обажда се 
този до него. 

– Говорих. И тя не знае. 
 

Стаята на Любен. 
Любен го няма. На прозореца е закачено одеяло. Миньорите 

са по леглата. Дамаджаните са две. Едната е под масата, а от 
другата разливат в бурканчета от конфитюр. Бурканче има за 
всеки. Те са върху стол. На стола има и буца сирене. 

Пешо дрънка на китара и си тананика някаква мелодия. 
Грифа е хванал напряко за по-удобно. 

Инженер Масленков подава глава на вратата. 
– А!... Вие пиете! – изненадан е Масленков. 
– Не!... Спиме! – казва някой. 
Към Масленков са обърнати опустошени безизразни лица. 
– Пийте, пийте... Като свършите парите, да видим какво 

ще правите! 
Всички го гледат и се подсмиват. Масленков ги гледа. 
– Електротехникът да е минавал към вас? – пита делово 

Масленков. 
– Кой електротехник, другарю инженер?... 
– Мотев. Този малкият! – показва с ръка Масленков. 
– Нема го „малкият“ електротехник, другарю инженер, 

нема го... – отговаря лениво Пешо и унило клати глава. 
– А да знаете къде може да е? (Масленков очаква да чуе 

нещо.) 

58  



– Пратихме го да порасне, другарю инженер – отговаря 
Пешо и мързеливо влачи пръсти по струните на китарата. 

Всички се подсмиват. 
– Какво-о...? – възмутен е Масленков. – Слушайте, другарю... 

Ние се чудим как да спасим тунела, а вие само пиете и си 
позволявате нелепи шеги. Защо не идвате да работите в тунела? 

– Не се вижда. Тъмно е! – поглежда към прозореца Пешо. 
– А-а...!? И защото е тъмно, сте окачили одеяло! 
– Слънцето ни заслепява – казва Пешо. 
– „Слънцето“!... Навън е вече нощ, а той ми  говори  за 

Слънце!... Ще ти дам аз едно Слънце на тебе, калпазанин такъв... 
– Да. Верно, бе! – лицето на Пешо лукаво просиява. – Какво 

ти Слънце, коо-га навънн е вече нооо-щщ – Пешо гледа 
нагоре и мелодично повтаря казаното от Масленков, – кога 
на-вънн е вече но-ощщ... 

Стиснал гневно ръка в юмрук, Масленков поглежда Пешо: 
– Вие сте кучи син!... Това сте вие, другарю!... Кучи син сте 

Вие!! 
– А вие, другарю инженер – Пешо поглежда благовъзпитано 

към Масленков и, повдигнал вежда, най-учтиво изрича, – сте 
агнешка майка. 

Масленков тромаво, но пределно бързо, се завърта и тряска 
вратата. 

Към вратата гледат помръкнали унили очи. 
Настроението се е изпарило! 
Пешо вдига бурканче с вино и поглежда към другите: 
– Дайте да пием и да бягаме на забавата, че току-виж се 

изтърси още некой и друг „сват“! 
Танцовата забава в стола е в разгара си. 
Пешо танцува с хубавичко момиче и, видял един от при- 

ятелите си, сочи с глава момичето и намига: „Глей с какво 
хубаво момиче танцувам!“ 

– Гьорецц! – вика към флигорниста Пешов приятел. – Седмо- 
то буги-и!... – и повдигнал многозначително вежда. – Айде-е...! 
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Флигорнистът  клати  глава  „Готово!”  и  дава  знак  на 
барабаниста. 

– Тум-тум-тум-тум... – барабанистът отмерва такта и „Сед- 
мото буги” започва. 

– А-а-а...! – надава дивашки вик Пешовият приятел. 
– А-а-а...! А-а-а-а…! – пригласят му и другите приятели 

на Пешо. 
Пешо зарязва момичето и, кършейки рамене в такт със 

„Седмото буги”, се насочва към „тяхното си място“ и: … 
назад-напред ...напред-назад... Идват любопитни да ги гледат. 

Двама са седнали отвън на стъпалата да изпушат по цигара. 
Вътре: музика, викове. Но  изведнъж  „Джаанн!”  Счупен 

прозорец, женски писък и музиката секва. (Настъпва онази 
олелия, която е характерна при сбиване на танцови забави.) 

– Какво станà?... – пита единият отвън. 
– Сбиха се. 
Две момичета излизат през вратата и побягват. След тях 

излиза и трето. 
 

Един човек се клати по пътя нагоре към миньорското 
селище. В ръката му припламва цигара. Това е Любен. 

Той спира пред жилищното помещение и поглежда към 
умивалнята. Колебае се дали да влезе. И, решил се, хвърля 
цигарата и влиза. Пие направо и жадно от кран за питейна вода. 

– Пожар ли гасиш?... – пита един, който изцежда вода от 
чиния със сирене. 

Любен отрива устните си и го поглежда: 
– Какво? 
– Пожар ли гасиш, викам. В Батак ли беше? 
– В Батак. 
– На батачани не им струва вѝното!... Кисело. Химия. Глава 

боли от него. ̀Ела за изпроводяк да изпием по чаша от нашето, 
да видиш какво винò имаме!... Екстра!... Вземи си от сиренето. 

– Тц! 
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И в тази стая миньорите седят по леглата, но тях ги обикаля 
нова петлитрова дамаджана. За разлика от Пешовата пиянска 
компания тук има чаши. 

Миньорът със сиренето и Любен влизат в стаята. 
– Е-хо-о...! Любо...! – усмихва се широко насреща му един 

от миньорите. – `Ела бе, братинò...! `Ела! Чѐкай!... Смѐсти се! 
Нàправи мѐсто!... ̀ Ела, Любо! Сѐдай... Чаша! – разпорежда се 
той. 

Доволен от топлото посрещане, Любен сяда и взима 
подадената му чаша с вино. 

– Наздраве, Любо...! 
– Наздраве! – Любен се чука с всеки. 
– Къде ходиш, бе...? Нема те! – обажда се друг. 
– Виното е хубаво, бе... – Любен е приятно изненадан и, 

удължил физиономия, цъка с език. 
– Хубаво я!... 
Този със сиренето е бил сигурен, че Любен ще хареса 

виното, и вдига дамаджаната да налее в чашата му. 
Но Любен поглежда дамаджаната и усмивката му бавно 

гасне. 
– Откъде имате тая дамаджана? – пита Любен. 
– Що?... Ти не знаеш ли? – гледа го лукаво един до него. 
– Не. 
– Само че е тайна – накланя се към Любен и шепне, после 

рязко се отдръпва и блъсва Любен в хълбока. – А!... Какво 
ще кажеш? 

Радостни и доволни, всички гледат към Любен. 
– Добре сте го измислили! – Любен оставя налятата му 

с вино чаша и излиза. 
 

Пешо и приятели са се върнали от танцовата забава. 
При сбиването тази вечер някой е поотпрал ухото на 

Пешов приятел. 
Пешо чисти ухото и утешава приятеля си: 
– Нема нищо. Ще има да ни помнят. 
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– А бе, Пешо… – провиква се един, който приглажда 
краищата на съдраната му на гърдите риза. – Ти ли светна 
дългио със стола? 

– Аз! 
Вратата се отваря. Влиза Любен. 
– А-а...! Любо! Добре, че дойде! – провиква се Пешо. 
(Той като че е чакал с нетърпение да се появи Любен.) 
Любен затваря с ритник вратата и, повдигнал вежда, бавно 

тръгва към Пешо. 
Пешо наблюдава Любен и „забравя“ какво е искал да му 

каже. 
– Та ти откъде купи дамаджаната викаш?... – Любен симулира 

просто любопитство. 
– Купих я. 
– Вече казà!... Питам: „Откъде”! 
Пешо поглежда неволно към втората дамаджана. Към нея 

гледа и Любен. 
– А бе, Пешо!... Колко мезе дават за един чаршаф, бе? – 

Любен е извил глава към стола с бурканчетата и сиренето. – А 
за одеяло колко вино дават?... Казвай!... Айде-е… Ти ги разбираш 
тия работи! 

Лошо гледа Любен, а и тонът му е лош и Пешо, извил глава, 
поглежда към другите в стаята. Но те са се отдалечили: „Да 
отговаря Пешо. Него пита.“ 

– Казвааай...! – вика Любен. 
„Трасс!” Ритната отвън, вратата се отваря и на прага застава 

Партизанина. Пиян! 
– Воот...! – сочи Партизанина.– Вот ани-и…! 
Зад Партизанина, с брутални решителни лица, надничат 

хората от обкръжението му. 
Любен бавно се обръща: 
– Вие какво искате? 
Моментното раздразнение на Любен от Пешо се прехвърля 

върху Партизанина и хората му. 
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– Раззстрелят буду-у...! – дере гърло Партизанина и отсича 
с ръка. – Раззстрелят!!! 

– Я се махай! – казва Любен и бавно тръгва към  него. 
– Какво-о?... Да „се махам”…?! Ти знаеш ли кой съм аз?! 
Но светкавичен удар на Любен попада в брадата на Пар- 

тизанина и го поваля в ръцете на този зад него. 
Любен „чисти“! Пешо само това чака и се спуска в негова 

подкрепа. Наскачат и останалите в стаята. Намесват се миньори 
и от други стаи и става хаотично жестоко сбиване. Устремени 
едни към други, яки миньорски тела с летящи юмруци ходят 
по леглата и се скупчват в камари от тела. Бурканчетата се 
търкалят на пода. Едната дамаджана е ритната и от нея кълколи 
вино, другата е уцелила прозореца и оплискала с вино около 
него. Одеялото на прозореца виси на единия пирон. Един ходи 
с набучен стол на главата, а Партизанина лежи зад вратата. 

 
В канцеларията на главния инженер мълчанието е тягостно. 

Провежда се извънредно заседание. Зад бюрото са Масленков 
и Грозев. Присъстват милиционерският старши лейтенант, 
комендантът, Иван Андреев, Митьо и други ръководители на 
обекта. Бай Владо и Максимов са до прозореца. 

Побойниците от двете враждували групи са с ужасен 
външен вид. Дрехите им са раздърпани. По лицата им има 
кръв, а по главите – цицини. 

Любен е до стената отстраната на вратата. Зад него са 
Пешо и останалите от стаята им. Партизанина и хората му 
са от другата страна. 

Грозев поглежда всекиго от враждувалите групи и нарушава 
мълчанието: 

– Е?... А кажете какво да ви правим сега!... 
– Предлагам да се изгонят, другарю парторг. Да се арестуват 

и отстранят от обекта – казва комендантът. 
Любен го поглежда враждебно. Грозев се прави, че не е 

го чул. 
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– Казвайте!... Чакам! – започнал с повишен тон, Грозев 
продължава спокойно. – Младежи?!... Бива ли такова нещо!... Не 
разбирам какво делите!… Тунела ли?... Стаите ли?... Момичетата 
ли?... Кажете!!... Хайде кажете да чуем!... Как не ви е срам!... 
Тунела ще се срути. Водата е удавила и помпите и вагоните. 
Всичко!... Ще се срути и това, което е здраво, а вие?… Какво 
правите вие?... Пиете, напивате се и се биете!... Не слушате 
началниците си!... Оскърбявате ги!... Анархия някаква вилнее 
тука!... Нема ли да се засрамите най-после!... Да не мислите, 
че сте в Калифорния случайно!... Къде се намирате! 

Любен тъпче на едно място. (Не му се слуша тази словесна 
тирада.) 

– Това ви казвам нема да продължи нито ден повече – про- 
дължава Грозев. – Ние ще сложиме край на това безобразие. 

– Слушай бе, другарю... – започва Любен. 
Комендантът прекъсва Любен: 
– Я се дръж прилично!... Така ли се говори на организатора 

на ЦК, бе, хулиган такъв!... Къде се намираш!... 
Жегнат от думите на коменданта, Любен го поглежда, а 

очите му яростно искрят. 
– А ти, крастав пес, като си толкова точен и знаеш обръще- 

нията, защо не си отвориш зъркелите бе, шиле метилѝво – дави 
се в гнева си Любен, – да видиш, че и гащите ще ти отмъкнат 
некой ден. Под носа ти измъкват обектовото имущество!... Под 
носа ти изнесоха одеялата, чаршафите, ботушите... – изрежда 
Любен. – Размениха ги за вино и сирене. А ти дремеш!... 
Интересува те кой с кого се целува и кой с коя спи… Дебнеш!... 
Следиш двойки като копой по храстите, а не виждаш какво 
става около теб на обекта! 

Грозев, бай Владо, милиционерският лейтенант, Масленков, 
Иван Андреев се споглеждат. 

– Да!... Пиеме!... – продължава Любен. – Мъже сме и ще 
пиеме! Разбира се!!... Да не искате чорапи да плетем. Дайте 
ни работа. Организирайте я!... И ще работиме. Как нема да 
пиеме, като по цел ден се чудиме какво да правиме. 
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– Добре – Грозев е намислил нещо и прекъсва Любен. – 
Например!... Ти!... Утре, ако те повикаме, ще дойдеш ли на работа. 

– Ще дойда, защо да не дойда!... И ако сте хора, не само 
аз ще дойда. Ще доведа още десет като мене. 

– Ще доведеш ли десет души? 
– Защо да не доведа! 
– Добре. 
Грозев поглежда към бай Владо. Бай Владо кимва със знак 

на съгласие и Грозев се обръща към Любен: 
– Така!… Извинявай, другарю!... Требваше да уточним нещо. 

Вие може би не знаете, но първа смяна, която се състои от 
дванайсет души комунисти, вече работи в тунела. Сега нема 
как да ги предупредим, нали?... Късно е. Некои може да са си 
легнали, така че, ако Вие, значи дойдете, ще влезете втора 
смяна. Съгласни ли сте?... 

– Втора. Втора!... Нема значение! – Любен бърка в джобчето 
на куртката си за цигара. 

– Добре тогава!… Вервам Ви!... – Грозев посяга към стола 
си да седне. 

– Щом ми вервате!... – Любен размачква цигарата си. – Ще 
доведа не десет, петнайсет души ще доведа – и, захапал 
цигарата, прехвърля кибрита в другата си ръка, за да запали. 

– Не! Чакай!… – Грозев се изправя. – Доведи десет, но 
сигурни да бъдат. Нали!... На първо време десет са достатъчни. 
Но никой от тех, разбирате ли?... Как се казвахте Вие? 

– Любен. 
– Така. Но никой от тех, Любене, не бива да се разколебае. 

Това е много важно!... А сега сте свободни!... Идете, поговорете, 
подгответе се... 

Пешо е проточил врат иззад Любен и не вярва на ушите си: 
– Да си ходиме?...! 
– Да. Можете да си ходите. 
Активистът е разочарован. Грозев говори с Масленков. 

Комендантът гледа втренчен пред себе си. Бай Владо и Мак- 
симов обсъждат нещо. 
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Неочакваната развръзка на ситуацията, наложила спешното 
свикване на актива на обекта, не е очаквал никой!... Никой не 
е очаквал такъв край! 

Враждувалите миньори се изнизват навън. 
Партизанина е помолен да остане. Партизанина е поканен 

да седне. 
– Та така... – Грозев слага длани на бюрото. – С какво ще 

удостоверите Вие, че сте били партизанин. Имате ли документ? 
Партизанина мълчи. 
Грозев поглежда бай Владо и въздъхва. После събира длани, 

навежда глава и тупа нетърпеливо с крак. Чака. 
 

Тунелът. Там, където е станало срутването кипи трескава 
работа. 

Две помпи, забили хоботи във водата, се тресат. Един от 
миньорите наблюдава как работи едната помпа. Миньори, 
по двама-трима, подложили рамене, пренасят тежки греди. 
Оставили една, те се връщат за друга. В тъмнината се вижда 
само бялото на зъбите и очите им. Лицата им лъщят от пот. 
Един се хваща за кръста. На лицето му болезнена гримаса. 
Хванал го за рамото, Пешо го повлича: 

– Айде-е…!  Айде, не  се  офлянквааай  ...! 
Иван Андреев, Максимов, Митьо и луничавият инженер 

оглеждат крепежа в началото на срутването. Митьо се е 
подпрял на извит железен трион. Двама правят жлеб за капа. 

– Ще стане – казва Иван Андреев и, разперил хоризонтално 
пръсти, показва. 

– Слабо е, бай Иване – бърчи чело Митьо. 
– Не се бой, нема да пада. Ще стане. Утре или вдругиден 

като докарат релсите ще се върви с челно набиване. Разбираш 
ли?... А отдолу капите. Нали така? – Иван Андреев поглежда 
към Максимов. 

Максимов тупа Иван Андреев по рамото: 
– Така, бай Иване, така ще да е. 
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…Цап!… Цап!… Цап!…Цап!... Цап!... – плиска водата под 
ботушите. 

 
В стола. 
Любен и миньорите от групата му са дошли в стола направо 

от тунела. Уморени са. Движенията им са бавни. Лицата и 
дрехите им са прашни. Другите миньори ги попоглеждат. 

След вечеря, в стаята на Пешо и Любен влизат една част 
от миньорите от групата на Любен. Те мълчаливо се събличат. 
Телата им са бели. Ръцете и лицата тъмни. В стаята не е 
почистено. Стъкло на прозореца не е поставено. Петната 
от вино по стените стоят. 

Стоян се е излегнат на леглото и, кръстосал пръсти над 
главата, наблюдава влезлите миньори. (Стоян е дълголик и 
остронос.) На устните му напира лукава гримаса: 

– Наработѝхте  ли  се?... 
Не му отговарят. Само Пешо го поглежда кръвнишки, но 

не му се разправя. 
С пешкири и сапуни миньорите тръгват към умивалнята. 

Пешо е последен и, преди да затвори вратата, поглежда към 
Стоян с погнуса. Би го заплюл, но трябва да внимава. 

 
Полунощ. В друга стая на жилищното помещение не всички 

са заспали и един шепне на съседа си по легло: 
– Видях ги в стола. Работѝли са!... 

 
Любен, Пешо и други от групата на Любен, са спрели пред 

магазина за хранителни стоки и чакат да излязат тези от тях, 
които са влезли да си купят цигари. 

Пешо бърка по джобовете си за пари, но не намира и 
поглежда Любен: 

– Немам в мен, а е добре да купя още една кутия цигари. 
Ти да имаш? 

– Немам. Виж тия вътре. 
Шерифа стои пред Любен: 
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– Вече работите. Нали?... 
– Да. „Вече” работиме – отговаря Пешо вместо Любен. 
Пешо гледа Шерифа с ненавист. 
Любен гледа Шерифа с безразличие: 
– Защо не дойдеш да работиш и ти с нас? 
Шерифа вдига превзето глава: 
– Аз съм за състоянието, а не за удоволствието чрез труд! 
– Добре казано – разкършва рамене Любен. – Аз пък се 

чувствам добре като работя! 
– Работи, бе!… Щом ти харесва. 
В магазина Пешо е в края на опашката. Опашката е дълга и 

Пешо „не може” да чака. Той бързо губи търпение и, размахал 
банкнота, си проправя път към тезгяха: 

– Нàправете мѐсто!... Дръпни се, бе!... Ние  отиваме да 
работим!... Вие можете да чакате! 

След Пешо тръгват и другите от групата на Любен. Чака- 
щите, макар и неохотно, се отдръпват и правят път. Пешо се 
залепва на тезгяха. Продавачът взима банкнотата от Пешо 
и най-учтиво го пита какво желае. 

Вън разговорът между Любен и Шерифа е продължил. 
– Аз съм Господар на моя живот! – обявява с апломб 

Шерифа. 
– А той не струва нищо – репликира го Любен и, опрял 

се нехайно на стената, го измерва с поглед. 
Любен, Пешо и другите от групата на Любен си подвикват 

и тръгват нагоре към тунела. 
Разколебани и пообъркани, след тях гледат миньори от 

други групи. 
(Дошло е време всеки сам да решава: Ще работи или няма 

да работи!) 
 

Тунелът. Тежки уморени стъпки. Групата от миньори-ко- 
мунисти, начели с бай Владо, излиза от тунела. Слънцето ги 
заслепява и те притварят очи. 
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…Трруп, тррупп, тррууп… Стържат острите камъни боту- 
шите. Ръцете люшкат лампите. 

Групата миньори-комунисти и групата на Любен вървят 
една срещу друга. Миньорите от двете групи се поздравяват 
и разменят информация: 

– Как мина днеска? 
– Добре. 
– Умно сте го измислили!… 
– Бай Иван вътре ли е? 
– Внимавайте отляво, че тече! 
– Той галиба ще почне и да спи вътре. 
Разминали се, един млад миньор от групата на комунистите 

се засмива и бута този до него: 
– И това доживях да видя!... Едната смяна – комунисти, 

другата – хулигани. 
– Сакън! – бай Владо, който върви пред него, вдига ръка. – 

Това да не съм чул втори път! 
Усмивката на младия миньор помръква. Всички вървят и 

мълчат. 
– Ти впрочем знаеш ли откъде произлиза тази дума? – бай 

Владо пита, но не се обръща назад. 
– Коя дума? 
– Хулиган. 
– Не знам. Откъде да знам!... Да не е от хуля?... Некой, 

който хули. 
– А-аа…! „Хули”. Ветър и мъгла. Ти чул ли си за Джон 

Хълигън?... 
– Не. 
– Тогава какво говориш! 
Другите разговарят помежду си и не чуват какво говорят 

бай Владо и младият миньор. 
– Добре де… – не се предава младият миньор. – Кажи 

кой е тоя Джон Хълигън! 
– Джон Хълигън, момче – започва бай Владо, – е бил 

английски лорд. Знаеш ли ти какво означава това?... Това озна- 
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чава – безделник!... Имал е замъци, земи, работници… Значи!... 
Цел живот не е работил и е правил само пакости и мръсотии. 
Синовете му били също безделници и мръсници. Като баща 
си. И  оттам… Хулигани! 

Младият миньор се замисля. Замислят се и някои други 
от групата, чули бай Владо. 

– Ти ги наричаш тия младежи хулигани. Може да са по-буйни. 
Да им се лудува повече. Това е въпрос вече на темперамент!... 
Но те и в работата са такива!... Оня ден ги наблюдавах. Ти 
знаеш ли, че те дават по-добра работа от нас комунистите! 

– По-млади са – обажда се възрастен миньор. 
– А ние мъдри – репликира го бай Владо. 

 
Тунелът. 
Влезли в тунела, миньорите от групата на Любен оглеждат 

терена. 
– Любо... – вика един. 
Любен се обръща. 
– Знаеш ли, че Партизанина не бил никакъв партизанин? 
– А какъв? 
– Никакъв. 
– Много важно. Дай триона! 

 
– Аманн вече! – ядосва се Масленков. – Аман вече от 

тия хора! 
– Кои? – пита бай Владо. 
Масленков, бай Владо и луничавият инженер са в канцела- 

рията на главния инженер. 
– „Кои?“… Същите!... Има един, викат му Пешо – Масленков 

дърпа клепачите на очите си. – Устато едно!... И не само той. 
И другите около него. 

– Защо?... Какво е станало пак? 
– Ами напили се и пак разтурили забавата в стола. Играли 

кючек на масите… И други разни дивотии. Омръзна ми от тех! 
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Жилищното помещение. В стаята на Любен: 
– Стояне... – вика Пешо. 
– Какво? – обажда се Стоян. 
– Стояне... Стоянчо... – вика Пешо. – А бе, Стоянчо, а бе, 

мръснико... Муцунко такава! 
Пешо държи парче салам и с него мами рошаво топчесто 

кученце. Кученцето подскача и отворило муцунка се опитва да 
захапе салама. Пешо вдига и сваля парчето салам и кученцето 
подскача ли, подскача. Всички се смеят. 

– Махни тоя пес оттука-а! – надигнал се в леглото, крещи 
Стоян. 

– Е, де!... Е, де-е...? Недей така, де-е...! Адаш ти е! 
Един се завира под едно легло. Търси нещо. Не го намира 

и поглежда под съседното. Под съседното легло намира 
празно шише от ракия. Намъква се навътре и намира още 
няколко шишета. Едно от тях не е празно. Той изсвирва с 
уста и, подал глава, пита: 

– Чийо е това легло? 
– На Любо – казва някой. 
Миньорът бързо набутва шишетата под леглото и навреме, 

защото в стаята влиза Любен. 
Любен взима одеяло от леглото си и тръгва към вратата. 
– Стояне... – вика някой. 
– Кажи – обажда се Стоян. 
Кученцето подтичва към повикалия го. 
– Любо – не изтрайва Стоян, – кажи им да не си правят 

майтап с мен!... Нервен човек съм!... Бербат ще направя! 
– Викам на кученцето, ти защо се обаждаш. 
Любен поглежда кученцето, а то милото… Голям симпатяга! 
– Не се заяждайте – казва Любен и продължава към вратата. 
– А той защо се подсмиваше и ни се подиграваше като 

се върнахме от работа тогава? – върти очи Пешо и гледа 
„на кръв“ Стоян. 

 
Бай Владо е в кабинета си и говори по телефона: 
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– Работиме, работиме-е... Смените са пълни вече-е… … Да. 
… И нея ще оправиме-е…! … А?... … О-хо-о...! Ти да си жив! 
На забоя сме. … На забоя-я...! … Да. ... Да-а...! Ахъ-ъ... … Да! 

 
София. 
Соня е дошла на гости при Елка. Двете минават през хола 

и влизат в стаята на Елка. В стаята на Елка на кушетката е 
захлупена книга. В пепелника на нощното шкафче дими цигара. 

Елка се тръсва на кушетката, подгъва крак, посяга към ди- 
мящата цигара и поглежда Соня: 

– Кажи нещо. 
– Болна ли си? 
(Елка е без грим и лицето ѝ изглежда повехнало.) 
– Глупости... Нема ми нищо. Защо питаш? – Елка наблюдава 

изразителното лице на Соня. 
– О-хо-о...! – Соня е видяла снимка на Любен върху 

нощното шкафче и лукаво поглежда Елка. – Какъв е поводът 
Любен да е отново на престола си? – и посяга за цигара, но 
вместо цигара, взима снимката на Любен. – Къде е той сега 
бе, Ели?... Пише ли ти?... 

(Въпросът е зададен езуитски.) 
– О, остави – не се усеща Елка. – Не знам!... Наистина не 

знам. 
Елка взима снимката от Соня и се вглежда в образа на 

Любен. 
– А Жоро? – пита Соня, дръпва от цигарата си и примижава. 
– О!... Остави тоя евнух! 
– „Евнухх“? 
– Да. Евнух във всяко отношение!... И мръсник!... И мерза- 

вец!... И всичко възможно отвратително, което може да си 
представи човек! 

(Соня не е изненадана от думите на Елка.) 
– Верно, че Диди спомена нещо относно вас, но какво беше 

точно…? Не мога да се сетя! – Соня се „мъчи да си спомни“. 
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– Тази пък!… Тази пък клюкарка да оправи първо себе си! 
Нема какво да се занимава с другите! – прекъсва я Елка. 

 
Тунелът. 
Миньорите от групата на Любен приготвят забоя за 

зареждане. 
Любен почиства дупка с желязна лъжичка. Лъжичката загре- 

бва сравнително малко от попадналата в дупката прах. Любен 
изважда лъжичката, гледа я, мисли и я поставя в дупката, но 
бързо я изважда. Слиза при миньора, който държи маркуч 
с въздух под налягане и издърпва маркуча от ръцете му. 
Озадачен, миньорът проследява Любен в гръб и прекъсва 
достъпа на въздух към маркуча. Любен изтегля маркуча до 
дупката, която почиства и вика към миньора: 

– Пусни въздуха-а…! 
– Защо?… – не разбира този. 
– Пусни въздуха ти казва-ам!… 
Напрегнат от въздуха, маркучът подскача в ръцете на Любен 

и той насочва свистящата въздушна струя в отвора на дупката. 
Издуханата прах полепва по лицето и облеклото на Любен. 

– Спри-и...! – вика Любен. 
– Какво си намислил? – Митьо е дошъл при Любен. 
– Виж!... – Любен обяснява. 

 
На другия ден. 
В края на маркуча за към дупката е вмъкната извита под 

ъгъл тръба, в края на която има два отвора, така че като се 
пъхне в дупката, нахлулият въздух да издуха прахта и от дъното. 

Любен обяснява, сочи. Встрани от него са Иван Андреев, 
Максимов, бай Владо, луничавият инженер, Митьо и други. 

– Пусни въздуха! – вика Любен и пъха тръбата в дупката. 
Сгъстеният въздух издухва прахта от дупката на дебела 

спираловидна струя за секунди. 
Любен оставя края на маркуча с тръбата: „Това е!“ 
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Бай Владо кляка и разглежда нововъведението на Любен. До 
бай Владо клякат и останалите. После се надигат и споглеждат. 
Всички са видели и са се убедили, че това просто приспосо- 
бление пести много време, защото, вместо за минути, както 
досега, дупката е почистена за няколко секунди и е готова 
за зареждане. 

 
На сух клон на един бор в края на гората вятърът полюшва 

риза. 
На одеяло под бора, подпрял се на лакът, лежи Любен и 

чете книга. В ръката му дими цигара. В близкия храст има 
любеница със забит в нея нож. 

По близката пътека слиза човек. Това е бай Владо. 
Бай Владо вижда Любен, отклонява се и тръгва към него. 
Любен наблюдава бай Владо. 
– Здравей!... – вдига ръка за поздрав бай Владо. 
– Добър ден! – отговаря Любен и се надига да стане. 
Бай Владо махва с ръка да остане така както е: 
– Добре си се сетил. Я дай да ти изгоря една цигара. 
Любен се отмества да седне бай Владо и бута цигарите 

към него. 
Бай Владо пали цигара и дърпа към себе си книгата, която 

чете Любен. 
– Голема жега. Изморих се! – бай Владо смуква от цигарата, 

присвива очи и чете заглавието на книгата: – Чудото на вълните 
от Пелерман. Хубава книжка четеш. 

– Не е криминален роман. 
– Виждам. Кой ти я даде? 
– Максимов. 
– Добре е направил – бай Владо прелиства книгата. – 

Хубаво е, че се интересуваш от тези неща. 
– Мен ме интересуват и други неща. 
– Какви например? – поглежда го бай Владо. 
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– Ами, например… – Любен присвива закачливо очи. – Кога 
се жънат макароните?... Кога и как човекът е разбрал, че мисли 
с главата си?… – изрежда Любен. – Не е малко, нали?... 

– „Не е малко”. Как ще е малко! – бай Владо е позасегнат 
от бръщолевенето на Любен, но продължава мисълта си. – 
Мислиш!... Разсъждаваш!... Значи… Човек си! 

– А този, който не мисли и не разсъждава, не е човек! 
– Не е. 
– Тогава ние... Тогава ние защо требва да бъдем ограни- 

чавани и да требва да плащаме толкова скъпо – продължава 
настъпателно Любен, – за нашите убеждения и нашето право 
да мислим и разсъждаваме самостоятелно?... 

– Кои „ние“ имаш предвид? 
– Ние младите! 
– И другите беха млади, но платиха за същото с живота си! 
– И те са били като нас! 
– Какви като вас? 
– Горещи глави. 
– Освен горещи глави те имаха и друго. 
– Какво? 
– Воля. 
– „Воля“! – повтаря Любен. 
– Да. Воля. Техният героизъм не се проявяваше само тогава, 

когато са пили. 
– Добре. Казваш ми, че ние немаме воля. Ти откъде знаеш, 

че немаме воля?... Кой нема воля? – Любен присяда. 
– Вие!... Пешо!... Асен!... Ти!... 
– Аз? – сочи себе си Любен. – Аз немам воля. 
Бай Владо поглежда Любен и въздъхва: 
– Това, което ти мислиш, Любене, за воля е  и н а т ! 
– Добре – Любен се дръпва назад. – Щом започнахме 

такъв разговор, кажи ми тогава каква е разликата между волята 
и ината. 

– Голема. 
– „Голема.“ Добре. Колко голема? 
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– Ще ти кажа. Голема е горе-долу колкото от този връх – 
бай Владо сочи, – до е-ей онзи там. 

– А сега, ако обичаш, започвай да я обясняваш тази разлика, 
за да я разбера – Любен взима цигара и нервно драска клечка 
кибрит. 

(Разговорът с бай Владо е разбунил бореца у него и той е 
готов да спори и отстоява вижданията си за нещата в живота.) 

– Да оставим за друг път. Сега требва да вървя. 
– Не. Сега! 
Бай Владо поглежда Любен и се усмихва: 
– За мен, Любене... Нали така се казваш?... 
– Така. 
– За мен, Любене, само рационалната мисъл осмисля ината. 

Облагородява го!... Иначе, човекът си остава магаре. 
Любен се замисля „Рационалната мисъл осмисля ината.” 
– Бай Владо, дай да не изпростяваме нещата!... Кажи го 

така, че да го разбера! 
– Как? 
– С пример. 
Бай Владо се замисля, после започва да обяснява: 
– Добре. Да речем, че слизаш на Централна гара. Ти си 

софиянец, нали? 
– И това знаеш. 
– „И това“ – усмихва се бай Владо. – И търсиш да речем 

улица... Улица... 
– Скайлер – подава Любен. 
– Добре. Улица „Скайлер“. Къде се намира тя? 
– В квартал “Хаджи Димитър“. 
– Така-а... Ако си инат, взимаш си багажа и  тръгваш. 

Накъде?... Най-напред  от  гарата  по  булевард  „Георги 
Димитров“(Бул.”Княгиня Мария Луиза”). Нали?... Първата прека 
е Струга. Аз съм живял на тази улица. Втората е Клокотница. 
Третата Козлодуй. Скайлер я нема! Но ината, ако е упорит 
като теб, върви. (Любен повдига вежда.) Ще я намери той. Не 
може да не я намери. Нали е от този град. Нали е софиянец. 
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Все некога ще я намери. Стига да попадне пред очите му. 
Пристига в Лозенец. Стиска зъби. Нема я! Но инатът е упорит. 
Връща се по булевард „Христо Ботев“ и пак… Бъндерица... 
Кокиче... Стига Надежда, но и там я нема!?... Връща се. Търси! 
Инат е човека. Ще я намери все некога. След седмица. След 
две... 

– Добре. – прекъсва го Любен. – А този, който има воля? 
– Човекът с воля слиза на гарата... 
– Чухме. 
– Така-а... Слиза на гарата и пита първия срещнат милицио- 

нер или който и да е там, къде е улица “Скайлер“. Ако тоя не 
знае, друг ще му каже. Инатът, Любене, като тръгне веднъж 
не спира. Стремително върви в посоката, която е избрал. Но 
дали е добра или лоша?!... А мъдрецът е казал: „Откъдето и да 
тръгнеш към мен, аз ще те посрещна.“ Християните твърдят, 
че го е казал Иисус Христос. Добре… Но как да разбираме 
казаното от мъдреца, Любене?... За мен казаното е призив 
да вървим към Доброто. Или… Ако престанем да се инатим, 
лъжем, крадем, завиждаме, мразим и т.н. и обичаме всичко и 
всички, както майката обича детето си, то ние се отвръщаме 
от Злото и тръгваме към Доброто. За добро! Или... И от Ада 
да тръгнем към добро, Доброто ще ни посрещне. И запомни, 
Любене, че Добро е това, което е добро за всички!... А не 
както някои мислят, че ако е добро за мен и моите близки, 
е добро за всички!... 

Любен кима с глава, че е разбрал. 
– Не си глупав ти, бай Владо! – Любен влачи сламка по 

одеялото. 
– Ама и ти не си Колумб! – смее се добродушно бай Владо. – 

Впрочем преди Колумб, друг е открил Америка. Но затова 
ще поговорим друг път. Ти тук си пиеш ракията, нали? – бай 
Владо измъква шише сливова ракия от близкия храст. – Е-ей 
че си бил негостоприемен. Бива ли такова нещо! 

Любен мълчи. Не знае какво да каже и какво да мисли. 
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София. Вечер. 
И тази поредна вечер, приятелите на Любен са в ресто- 

ранта. Седят около една маса, гледат се и мълчат. Няма какво 
да си кажат. Умират от скука. Гледат навън и, ако видят нещо 
по-интересно, го коментират: 

– Виж тоя. 
– Тоя па. 
– А тия?... 
– А бе, знаете ли вица за кучето в пустинята? – пита един 

от тях. 
– Тоя па… – обажда се този срещу него и издухва лениво 

дима от цигарата си в лицето му. – Нали ние ти го казàхме. 
Цветан изважда кибритени клечки, оформя фигура с четири 

квадрата и поглежда към всеки един от тях: 
– Вижте сега... Може ли някой, като премести две клечки, 

от четири квадрата да направи два?... Ако го знае некой тоя 
трик, да мълчи! 

Приятелите му опират лакти и проточват шии: 
– Я?!... 

 
Двуетажна жилищна сграда в миньорското селище. На 

втория етаж прозорците силно светят. 
Любен изкачва външните дървени стълби до втория етаж 

и чука на вратата. Вътре е шумно и не го чуват. Любен чака. 
После хвърля цигарата и натиска дръжката на вратата. 

 
Стройна се калина вие… 

 
Песента пресреща Любен, отлита край него като птица 

и завладява плавно и нашироко околността. Любен стои 
безмълвен. Вътре, миньори по ризи, седят около богато отру- 
пана маса и задушевно пеят. Митьо и двама други, радостни, 
че го виждат, махат към Любен и сочат как да мине, за да 
дойде при тях. Съпровожда го любезната домакиня. Макар 
че е сред свои, Любен се чувства неловко. Обстановката 
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му е чужда. Има и непознати хора. Това не е кръчма, където 
непознатите бързо се сприятеляват! Но полека-лека Любен 
се успокоява, обляга се назад и, омаян от песента, започва да 
приглася. Митьо поглежда Любен и се усмихва, после слага 
ръка на рамото му. 

Но влиза Мария!... В ръцете си държи елипсовидна панерка 
с нарязан хляб в нея. 

Мария вижда Любен, държи панерката и забравя за какво 
е дошла. 

Любен вижда Мария и спира да пее. Гледа я и се опитва 
да разбере дали е съхранила лош спомен за него от онази 
вечер на танцовата забава. 

Мария слага панерката на масата и се дръпва назад. 
 

...Верни думи, верна обич, има ли за тях развала? 
За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла! 

(„Неразделни.” Балада от Пенчо Славейков.) 
 

Непосредствено и сърдечно се изричат думите с песента! 
Отдавна никой не пее, но Мария и Любен продължават 

да се гледат. 
– Славно е нашето звено, Митьо-о...! – домакинът удря с 

юмрук на масата. (Той е мъжага с открито приветливо лице.) – А 
и тая песен много я обичам аз!... По сърце ми е!... 

– Хубава е… – обаждат се някои. 
Тук са почти всички от звеното и разговорът помежду им 

е задушевен. 
Домакинът става, вдига чаша и я чука в чашата на Любен: 
– Наздраве, Любене!... Добре дошъл!... 

 
Жилищното помещение. Стаята на Любен. 
Любен лежи с ботуши на леглото. Ръцете си е сложил под 

главата и гледа в тавана. 
Миньорът, който е пред охлузеното огледало до прозореца, 

пита Любен, без да се обърне: 
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– Какви очи харесваш, Любене?... 
Любен въздъхва и изрича: 
– Обещаващите! 

 
Любен и бай Владо са отново под бора в края на гората. 
Любен лежи по гръб и гледа небето. Бай Владо дъвче 

сламка и гледа встрани. 
– Човек сам определя размера на своето нещастие, нема 

какво да се лъжем!... Както и целите си в живота! – философства 
Любен. – Колкото по-високо ги постави, толкова повече мъка 
му предстои. И ако е глупав, ето ти един пропилян живот! 

– Твоите какви са? – пита бай Владо. 
– Никакви!... Имах!... Сега немам и съм по-добре. 
– Защо не си учил? 
– Защото… Мен сутрин майка ми не ме будеше да ставам, за 

да си изпия млекото за закуска, а часовникът за работа! – Любен 
мълчи известно време, после добавя: – От шестнайсетата си 
година аз съм без баща! 

Бай Владо мълчи известно време, после поглежда към 
Любен: 

– Какво образование имаш? 
– Средно. 
– Браво! 
(Бай Владо е приятно изненадан.) 
– „Браво!“… Само аз знам какво ми струва това „Браво“!... 

Сутрин на работа. Вечер до късно на училище. Все ми се 
спи, а требва да внимавам и в час и по време на работа. И 
защо?... С какво бех по-лош от връстниците си!... С нищо!… 
Сега немам амбиции!... Човек е по-щастлив без амбиции!... И 
по-спокоен!... За умната жаба е малкия гьол! 

– Не! Умната жаба, колкото и да е умна, жаба си остава!... 
Човекът требва да се бори за местото си в живота! 

– Но как „да се бори”, когато всички вие ни ограничавате? – 
Любен се надига, подпира се на лакът и поглежда към бай 
Владо. – Вие сте едно поколение, което не иска да разбере 
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нашето!... Вие искате да направите синджирче от всеки млад 
човек, да го навивате около палеца си и, накъдето го завъртите, 
натам и то да се навива! 

– Не е така. 
– Разбира се, че „не е така“! Всеки, който не мисли като 

склеротик, вие обявявате за непокорен, за корава глава и за 
не знам какво си още там! 

– Аз не съм изричал и правил такова нещо! 
– Ти не си, но други го правят! И знаеш ли как ни го „из- 

ричат“?... Е-ее... 
– То е за техна сметка! 
– Не е! За наша е!... Като се съберат възрастни, говорят 

само за това какви били. Какво правили. Колко луди глави били. 
Какви горещи глави били. Къде ходили. Какви лудории вършили. 
А ние… Какво?... Ние требва да слушаме нравоученията им!... 
Отвсякъде сте наклекали около нас и само каканижете: ”Бъ- 
дете кротки!” „Бъдете смирени!” „Бъдете тихи!” „Ето този!” 
„Вземете пример от онзи!” „Какво послушно момче е този!” 
„Какво добро момче е онзи!”… Ама, че освен „добро момче“, 
това „послушно момче“ не може да бъде нищо друго, това 
никого не интересува!... Че от тези, преждевременно заста- 
рели и заживели като възрастните, деца, утре ще се излюпи 
съвършената мижитурка, това никой не иска да знае!... Млади 
хора?!... Млади хора без плам в сърцата, без въображение, без 
смелост, затъпели от „не бива“ и „не трябва“, пъплят около 
нас и прилежно смирени вървят с равна стъпка от люлката 
до гроба!... И това, което ми е най-смешно!... Винаги ни ги 
сочите за пример!... Това е, което ме дразни мен! 

– Много се изсили!... Дай да ставаме. Ще  продължиме да 
говориме по пътя – казва бай Владо и се надига. 

– Аз може и да съм се изсилил, но пък вие сте забравили, 
че и вие сте били млади – Любен става и сгъва одеялото. 

– Нашето беше друго. 
– Винаги „нашето” е друго!... И за следващите поколения 

техното е друго, бе бай Владо. Всеко ново поколение е не- 
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спокойно, лутащо се, търсещо... Защо не го разберете бе, бай 
Владо?... По-късно идва рутината, спокойствието, инерцията... 
И сега, когато сте спокойни, уравновесени сигурни в себе си, 
ние ви се струваме прибързани и невъздържани. 

Бай Владо и Любен вървят по пътечката към миньорското 
селище. Бай Владо отпред, навел глава и хванал ръцете си 
отзад. Любен след него. 

– Ето! – говори Любен. – На мен например ми прави 
впечатление кого вие хвалите и по кого постоянно викате. 
Инженер Масленков може да е добър специалист, вие го 
харесвате, крепите го като рохко яйце и сигурно е така. А 
аз не мога да го трая! И работниците не го обичат!... Виж 
Максимов... 

– Какво ще кажеш за него? – прекъсва го бай Владо. 
– Истински мъж е Максимов! – възторгът на Любен е 

явен. – И добър инженер!… 
– А знаеш ли какво ни сервира на четвърти прозорец 

твоят Максимов? 
– Какво? 
– Един ден радиото и вестниците като оповестиха, че 

забоят откъм четвърти прозорец е напреднал с 2000 метра 
и остават още 700, той дал заповед да се спре напредъка 
откъм четвърти прозорец. Според него не трябвало да се 
пробива повече от тази страна, защото това, което оставало 
било на онези оттатък, откъм трети прозорец!... Как не го 
увещавахме!... Как не му говорехме!... Не и не! „Който иска 
да пробива по-нататък, да заповяда! Аз моята съм свършил!“ 

Любен се подсмива. 
– А сега кажи не е ли детинска работа това!... Прекрасен 

човек е Максимов!... И много честен!... Не един път съм го 
казвал, но нà има си някои неща в характера, които му пречат. 
Това е!... Вие сигурно, затова сте се харесали с него! 

Бай Владо и Любен са излезли на пътя и миньорското 
селище се вижда. 
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Влезли в миньорското селище, бай Владо и Любен си 
разменят поздрави с двама миньори. След миньорите върви 
Мария. Любен вижда Мария и посбърква крачките си. И Мария 
не е равнодушна. В очите ѝ блясват закачливи пламъчета. 

Любен поздравява Мария: 
– Добър ден! 
Чул поздрава, бай Владо вдига глава и като вижда Мария, 

се усмихва: 
– А-аа... Миче... 
– Добър ден, чичо Владо! – поздравява Мария. 
Бай Владо подава ръка на Мария: 
– Накъде си тръгнала?... Татко ти как е? 
– Добре е. 
Любен стои встрани. Но бай Владо е помислил и за него. 
– Миче, я се запознай с тоя младеж!... Любене, ти познаваш 

ли се с нашата Мария?... – но нещо прави впечатление на 
бай Владо. – А!... Ама вие май се познавате!... – и поглежда 
ту единия, ту другия. 

– Не – казва Мария и се изчервява. – Не се познаваме. 
Приятно ми е!… – Мария подава ръка. 

Мария си тръгва. 
– Поздрави татко си...! – изпраща я със заръка бай Владо. 
Мария се обръща, усмихва се и кимва с глава. 
Бай Владо и Любен продължават по пътя си към миньор- 

ските жилища. 
– Много добра девойка – казва по едно време бай Владо. – 

Умна. Ученолюбива. Дъщеря е на Мирчо Кацарски. 
– Знам. 
Бай Владо поглежда Любен. 
– С бай Мирчо сме в едно звено – пояснява Любен. 
– Никой не иска да ви лиши от спомени вас! – бай Владо 

продължава разговора от на полянката преди малко. – И не 
трябва. Младост не се връща!... Има верно в думите ти!... Но 
ние бехме поколение без илюзии. Нашият път беше един. 

Бай Владо е видимо уморен и гласът му е по-глух. 
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– И въпреки това ви е било по-лесно! – прекъсва го Лю- 
бен. – Имали сте нелегален период!... Гражданската война в 
Испания!... Отново нелегален период! – изрежда Любен. – 
Партизанско движение!... Отечествена война!... Ако си честен 
човек, живей!... Бори се!... Умри! Но ще знаеш и усещаш, че 
вършиш нещо големо. Умираш за една идея!... Умираш за 
една Истина!... А ние?... Ние сме жалки бе, бай Владо!... Ако 
запеем след десет, ни арестуват!... Какво да правим ние с този 
наш неизживян героизъм?... У всеки човек той се проявява 
по различен начин, ако го има в него, разбира се!... Не се ли 
прояви, избива като ръжда върху намазано с блажна боя желязо. 
Разлива се! – Любен мълчи известно време. – А ти, бай Владо, 
замислял ли си се, каква може да е тази необходимост за 
просперитета на човечеството, щото следващите поколения 
почти винаги да бъдат неразбираеми за предхождащите ги?... 
Каква може да е вкостенялата необходимост, предхождащото 
поколение да не вижда доброто ново, което идва с новото 
поколение?... Защо родителите постоянно се бъркат в живота 
на децата си? Защо родителите вечно предначертават пътя на 
развитие на децата си?... Да напътстват!... Да предупреждават 
за коварните уловки в живота!... Да! Но твърдо да направляват, 
мисля е погрешно. 

Бай Владо слуша какво говори Любен и мълчи. После 
започва да разказва той: 

– Гледах един съветски филм, Любене. Забравих заглавието 
му. Може и ти да си го гледал. Там един мъж при отстъплението 
в четирийсет и първа требваше да взриви, да вдигне във 
въздуха завода, който е строил, за да не попадне в ръцете 
на врага. Знаеш ли каква мъка е това!... Артистът се мъчеше 
да предаде чувствата на този човек, когато тогава, с готов 
фитил в ръка, той е гледал завода. Требва да го разруши, а 
през целото време, докато стои пред него, пред очите му 
като на лента минава спомена за него. Този завод е неговата 
младост! Неговата изживяна мечта! Дали артистът успя да 
предаде изживяването на този човек в онзи момент, аз не 
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мога да ти кажа, защото тогава аз мислех само за човека и се 
питах колко ли го е боляло. Сигурно го е боляло. Та мисълта 
ми е, че един ден, когато Водносиловият път бъде завършен 
и се случи така, че ти дойдеш тука, а ти сигурно ще дойдеш и 
ако с теб е някой твой приятел, близък или, да кажем твоята 
съпруга, защото вярвам, че и ти ще се задомиш все някога, 
колкото и да си разпилян сега, и влезеш в коридора, който 
води към подземната електроцентрала – стените на главния 
вход ще са гладко измазани, нема да са като сега, на тавана 
ще има електрически глобуси – вие ще вървите по равно, 
но ти ще виждаш релсите, локвите, ще виждаш крепежа, ще 
виждаш водата, която се стича отгоре… Всеки метър ще ти 
е познат. Ще ти говори нещо. Ще бъде един случай за тебе. 
Един спомен. Част от това, което те е вълнувало, ти можеш 
да споделиш с този, който ще бъде с теб, но Истината за 
усилията ни, за нашата мъка, ще знаеш само ти, а човекът, който 
е с теб, ще е като че ти е дошъл на гости. Помисли само, 
Любене!... Това са седемдесет и осем, кажи го – осемдесет 
километра тунели. Осемдесет километра!... Ако помислиш 
колко хора работят и в този момент под земята, докато ние 
с тебе разговаряме тука… Колко пистолети трещят… Колко 
монтьори… Колко електротехници. Диспечери. Хаспелисти. 
Торкретьори… Колко хора са заети в този огромен строеж!... 
Хиляди!... Цяла армия!... Фронт!... Пропада отгоре. Понякога 
взима и човешки жертви. Ето ти опасността!... Работиме с 
по четири-пет бургии на смяна. Ето ти лишения, недоимък!... 
Наблюдавал съм ви как работите, как се мъчите, когато нещо 
не върви, как псувате и живота и ръководителите си и всичко... 
Ето ги усилията!... Не е малко!... Не е за подценяване вашата 
работа, но вие като че ли не можете да го разберете!... В 
една война... В партизанското движение ние разрушавахме, 
палехме складове, взривявахме мостове, хвъргахме влакове във 
въздуха… Такава беше задачата на времето!... Ние свършихме 
нашето и ще си отидем. Да!... Ние ще си отидем! Оставате 
вие!... Не е по-малък и вашият дял!... Запомни го от мене!... Това 
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са двете страни на едно и също нещо, Любене!... Посоката 
е една! Остава само да го осъзнаете, за да не ви е тежко и 
да не се мислите за онеправдани!... Да разберете това, което 
сами вършите!... В живота ви ще дойде ден, когато ще кажете 
с гордост: Ех, славно време беше, какво знаете вие…! 

Бай Владо сваля каскета си и изтрива челото си. Диша 
трудно. 

Любен мълчи. 
Двамата вървят по-бавно и спират пред входа на миньор- 

ското жилище. 
Бай Владо подава ръка. Любен мълчаливо я поема и стиска. 
– Още нещо исках да ти кажа – бай Владо поема шумно 

въздух. – А престанете с тези пиянства, а!?... А опитайте!... 
Представи си: Баща отива да прибере момичето си от танцова 
забава, защото вече е късно и пиян герой от вашите, затова, 
че е повикал дъщеря си да я отведе у дома, му удря шамар!... 

– Кой?... Кой е тоя? – трепва Любен. 
– Не „кой“!... Некой!... Но грозно, нали?... 
– Ама кой е?... Знаеш ли му името? 
– Името не е важно!... Човек пиян ли е, много, много не 

мисли!... Да спрат един път за винаги, най-после, тия побоища, 
тия неприятни истории!... Бива ли, Любене?... А?... Да органи- 
зирате, да речем, другата събота, ти, Пешо, Асен и останалите 
момци там около вас, една образцова танцова забава?... Без 
пияни… Без сбивания... 

– По Макаренковски! 
(Любен разбира накъде бие бай Владо.) 
– Да речем и „по Макаренковски“. Но хубаво да бъде! Да 

му е драго на човек да дойде при вас и да се радва като ви 
гледа. А?... Какво ще кажеш? Бива ли? 

– Ще видиме, бай Владо… Ще се постараеме. 
– Не, Любене!... Ако ви требва помощ, поискайте!… 
– Помощ нема да ни требва. 
– А какво? 

86  



Любен поглежда към бай Владо и среща погледа му. Двамата 
се гледат известно време, после нещо става с Любен и той 
се усмихва: 

– Добре. Обещавам! 
– Тогава… – бай Владо поема мъчително въздух и подава 

ръка. – Хайде довиждане и да вървя, че вече закъснявам. Без 
един бел дроб съм аз, а много говорих днеска. Пък и да вървя 
дълго вече не мога. Уморявам се. 

Бай Владо тръгва. Умората е превила раменете му. Любен 
гледа замислен след него. 

 
На обекта: шум и забързани хора. 
Откъм реката – трясък и громолене. Камиони изсипват 

скална маса. 
Камион с минни подпори пъпли нагоре по пътя към обекта. 

В кабината са Любен и шофьорът на камиона. Любен е зад 
волана. На площадката пред тунела камионът извива така 
„умело”, че бай Георги – мустакатият ковач, да трябва бързо 
да отскочи встрани. 

– Здрасти, бай Георги! – поздравява Любен и, подал глава 
от кабината, сочи назад. – Виж какви бургии ти караме!... 

– Здрасти! – отговаря, смръщил вежди, бай Георги и поглежда 
към дългите дебели подпори. 

Любен скача от камиона. Някакъв миньор го спира да 
припали от цигарата му. 

 
До входа на умивалнята е закачен табак. На табака, с големи, 

горе-долу правилно изписани букви, се съобщава, че на... от... 
часа в стола ще има танцова забава. С червени букви най-долу 
се предупреждава: Пияни нема да се допускат на танцовата 
забава! 

Трима младежи четат съобщението и се превиват от смях: 
– Глей, глей!... Хи-хи-хи... 
– А бе, Пепи, как ти се струва те това тука? 
– Защо? – пита Пепи. 

87  



– Не, бе, глей най-доле!... Че пияни немало да пускат на 
танцовата забава. 

– Е-га ти – свива презрително уста Пепи и смъква табака. 
– Е-хе-е-е... И-и-ии-и... Уу-у-у... – викат младежите. 

 
Тунелът. 
„Трах-трах-трах-трах…” Дрезинка мъкне композиция от 

девет вагончета към изхода на тунела. 
Любен е стъпил в първото вагонче и говори с дрезинкаджията: 
– Не знам как става. Бил съм на танцова забава, на която 

се разиграваше весела поща, но точно как става, не знам. Ти 
да знаеш? 

– Тц!... Не знам. Ще питаме този-онзи… 
Любен дърпа от цигарата си и гледа към миньорите, която 

вървят насреща им със запалени лампи. 
 

Вечерта. 
Любен влиза в стола и, видял миньори от неговата група, 

вдига ръка и ги поздравява: 
– Хей! 
Някои го поглеждат и продължават да „работят“ с лъжиците 

си.  
Любен е в приповдигната кондиция на духа и тръгва към тях: 
– Всичко това, което дъвчете, гълтате ли го, бе?... – Любен 

тупва едного по рамото, слага сол в компота на Пешо и 
поглежда към другите на масата. – Отивам да видя какво е 
останало за вечеря. 

Любен  върви  към  дъската  с  меню  и  пътьом  побутва 
този-онзи. 

Пешо го наблюдава. 
– Какво му е?... – пита този до Пешо. 
Пешо вдига рамене: „Не знам!” 
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На следващия ден: 
Любен и Пешо вървят към умивалнята. Пешо носи под- 

мишница свит на руло табак. На табака е написано същото 
съобщение и предупреждение за танцовата забава, която ще 
се проведе в стола, като на този, който Пепи скъса. 

Любен и Пешо са пред умивалнята. Пешо гледа Любен 
с умоляващ поглед: „Не ме карай бе, Любо...! Не мога, бе...!” 

– Закачи го тук, да се вижда отдалече – подсмива се  Любен. 
Пешо забива кабарче на табака и върти мързеливо палец. 

Нарочно се бави. Любен е зад него и го наблюдава. 
– Пешо, ти знаеш ли какво е весела поща? – пита го Любен. 
– „Весела“ какво? – извива врат Пешо и жално гледа  Любен. 

 
Танцовата  забава. 
По крушките на тавана в стола виси някакъв опит за гирлян- 

ди. Оркестърът свири валс. Младежите се въртят във вихъра 
на валса и всичко изглежда да е наред. 

Пешо танцува, но всъщност само се клати. Умира от скука 
и попоглежда тъпо наоколо. На левия му ревер има бяло 
хартиено кръгче с номер „1“. 

Оркестърът прави пауза и Пешо, сгърчил лице в плачлива 
гримаса, тръгва към Любен: 

– Докога ще се въртиме така, бе?... Зави ми се свет!... Заспах!... 
Кажи им да изсвирят нещо по-живо. 

Любен е в добро настроение. Под тъмносинята си дочена 
куртка е облякъл светлосиня риза. Яката на ризата е извадил 
отвън. 

– `Иди им кàжи ти!... Хайде… – подканва го Любен. 
Пешо извива врат към оркестъра, но не тръгва. (Възпира 

го нещо.) 
– Хайде де…! – подканва го отново Любен. 
– „Хайде“, ама оня не дава. 
– Кой! 
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Комендантът на обекта (русокосият младеж) стои между 
оркестрантите и танцуващите и нарежда какво да свири 
оркестърът. В момента им казва да свирят валс. 

Любен вдига ръка и тръгва към оркестрантите: 
– Чакайте! 
Комендантът пресреща Любен: 
– Ти защо се месиш? 
– Пешо не може да танцува непрекъснато валс. Вие му 

се свет – казва Любен, засмял се отдалече, и приближил 
коменданта, шеговито добавя: – Виж как е прежълтял!… 

– Мен твоя Пешо не ме интересува!... Ред требва да има 
тука!... Аз затова съм поставен! 

Комендантът вдига властно ръка: 
– Валс! 
– Нема да стане – помръкнал, Любен гледа коменданта, 

после се обръща към оркестрантите и казва с нисък, но властен 
глас: – Нещо по-живо! Нема да повтарям! 

Барабанистът отмерва първия такт на фокстрот и оркес- 
търът започва. 

Лицето на Пешо светва и той поглежда многозначително 
Любен: „Сега гледай какъв кавалер е Пешо!“ 

Важно, важно Пешо тръгва и, пред някакво момиче, се 
покланя отсечено. Но задните му части опират в младеж зад 
него и търсения ефект от Пешо се проваля. Очите на Пешо 
хвърлят мълнии. Но той се окопитва бързо! Досеща се, че 
на тази танцова забава скандал не трябва да има. Пешо не 
откъсва прикрити зли очи от Любен и, извил ръка назад, ръга 
младежа душмански в ребрата. Младежът се отдръпва. Пешо 
отново се покланя на момичето. 

Държал Пешо под око, Любен се засмива и бърка в джоба 
на куртката си за цигара. Младежът до него подава цигарата 
си да припали: 

– Защо не танцуваш? 
– Има време. 
– Дай да разделим тези двете – бута го друг. 

90  



– После – отклонява и това предложение Любен. 
На вратата настойчиво се думка и младежът, който е по- 

ставен да не допуска пияни на танцовата забава, се двоуми да 
отвори вратата или не. Той дава знак на двама да дойдат при 
него и застанат пред вратата. След това тръгва към Любен. 

Отвън плътно ядро от младежи напира да влезе на тан- 
цовата забава. Любен отваря вратата и всеки, който иска да 
влезе, духа, за да се разбере дали е пил алкохол. Последният 
е доста пиян и Любен го избутва внимателно назад: 

– Ти ще дойдеш другата събота. Хайде... 
Но пияният негодува: 
– Защо?... Откъде накъде... Кой си ти, бе?... Ти ли, бе?... 
Любен затваря вратата и пияният остава да вика отвън. 
– Другари...! – младеж, който е с лице към танцуващите и 

с гръб към оркестъра призовава за внимание: – Тишина! 
Тромпетистът подава съответния сигнал и става тихо. 
Вниманието на всички се приковава в призоваващия ги и 

разправията с пияния на вратата остава на заден план. 
– Другари...! Тази вечер решихме да организираме весела 

поща! Част от номерцата са раздадени вече. Който нема 
номерче... 

Пешо оправя бялото книжно кръгче на левия си ревер. 
Но вратата, отново насилена отвън, се отваря с трясък и на 

входа застават четирима пияни младежи. С тях е Пепи и онзи, 
когото Любен преди малко изгони. Младежите (приятели на 
Любен), определени, да осигурят безскандалното протичане 
на танцовата забава, се насочват един през друг към вратата 
и оформят ограничителен защитен кордон. Поразкрачил се 
и заплашително втвърдил врат, Любен стои здраво на краката 
си. Ръцете си е сложил ниско на хълбоците. Двете групи, 
изправени една срещу друга, мълчаливо се гледат. 

Пепи пристъпва крачка напред: 
– Кой затворѝ вратата? 
– Аз! – отговаря Любен. 
Пепи поглежда Любен и веднага прави приятелско лице: 

91  



– Защо? 
– Тази вечер в стола има танцова забава и за пилите алкохол 

вратата е затворена. Хайде...! 
Любен хваща за лакътя този до него и го подкарва към 

вратата. Същото правят и приятелите му. 
Пияните протестират. 
Пешо хваща за лакътя един от пияните и „деликатно” го 

подканя да излезе: 
– Хайде, гълъбче!... Хайде!... Да не става нужда после  от 

компреси, йод, памуци, това-онова… Нали ме разбираш!... 
Хайде! Тихо и мирно!… По-здравословно е!... Ти си добро 
момче. 

И комендантът помага. 
С общи усилия вратата е затворена. 
– Пияници!... – комендантът гледа ръцете си и сбърчил 

гнусливо нос, търси в какво да ги изтрие. 
Любен го гледа с отвращение. 
Комендантът прочита упрека в очите на Любен и тръсва 

с погнуса ръцете си: 
– Какво ме гледаш?! „Твои приятели са!“ 
Любен хваща коменданта за яката и го повлича, отваря 

вратата и с ритник го изхвърля навън. 
Оркестърът продължава да свири. 

 
Тунелът. 
Забоят се е придвижил напред и рязката промяна в посоката 

е завишила нивото на тунела. Това е тази част от тунела, 
откъдето започва спускането на напорния тръбопровод за 
турбините на подземната електроцентрала. 

На забоя са бай Владо, Иван Андреев, Митьо, Мирчо Ка- 
царски, Максимов, Масленков и други ръководители на обекта. 
Има и някакъв непознат. 

– Тц! – клати глава Максимов. – Тука нема как да се  закрепи 
хаспел. Требва да се демонтира преди всяка атака и след това 
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отново да се монтира. А забоят, колкото пò се придвижва 
нагоре, все по-трудно ще става. 

– Ще си е губивреме – казва Мирчо Кацарски. 
Митьо го поглежда. 
– Требва добре да премислим и да намерим най-доброто 

решение! – казва Иван Андреев. 
Другите оглеждат, дърпат от цигарите си и мълчат. 
Тончев и някакъв непознат джапат с ботуши в образувалите 

се локви между траверсите. Те идват да се присъединят към 
тези, които са на забоя. 

 
Любен и Мария вървят по стръмна пътека към боровата 

гора. 
Любен върви пред Мария. По едно време Любен се обръща 

и подава ръка на Мария: 
– Дай ръка!... Внимавай къде стъпваш да се не подхлъзнеш. 
Мария го поглежда и не подава ръка. 
Любен продължава напред. Мария върви след него. 
– Мария... 
– Да...? 
– Защо не беше на забавата?... Беше хубаво. 
– Не бях тука – Мария гледа в краката си; внимава къде 

стъпва. 
– Къде беше? 
– В София. 
– В София?!... 
– Да. 
– При ваши близки? 
– Да. 
Любен се обръща и поглежда Мария: 
– Хареса ли ти София?... 
Мария гледа Любен и очите ѝ стават още по-големи: 
– Много!... Ти бил ли си в София? 
Любен забавя отговора и след малко: 
– Аз там съм роден. 
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– Така ли? 
Любен продължава по пътеката, спира до един бор и об- 

гръща ствола му. Мария спира до Любен и слага ръцете си 
на бора. Любен гледа Мария в захлас. 

– Есенес ще си ходиш ли в София? – пита го Мария. 
Любен прокарва ръка по люспестата кора на бора: 
– Не знам. Може. Но мисля, че по-скоро не! 
Мария го поглежда с укоряващ поглед: 
– Защо си ти такъв? 
– Какъв?… 
– Винаги се правиш на интересен. 
– И ти ли мислиш така за мен? 
– Да. Така мисля и аз. 
– Може и да е „така” – казва глухо Любен и поглежда 

далече пред себе си. 
– Добре. Щом това казваш, разбирам, че ти е неприятно 

да те питам и повече няма да те питам за това. 
– Не. Защо? Питай ме! 
– Добре!... Кажи ми тогава, ще се върнеш ли тази есен в 

София! 
– Защо искаш да знаеш? 
– Така. Искам да знам! 
– Да се върна – Любен поглежда отново далече пред 

себе си и замислен, продължава с глух тъжен глас – е хубаво, 
Мария!... Това е, – как да кажа – съвсем просто… 

Мария гледа в Любен и очаква да чуе желания от нея 
отговор, а Любен, уловил погледа ѝ, разтяга устни в загадъчна 
усмивка: 

– ...полето няма врата... 
и небесният прозорец е отворен 
от сутринта... 
Да се завърнеш, е безкрайно просто 
Да имаш само при какво; 
Димящите коне сред нивите, 
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една любов, едно дърво... 
За да се върнеш, е потребно малко... 
Пътека  жълта  от  листа, 
и някой скъп, когото бряста скрива, 
засвирил, по пътеката, с уста... 

 

(От Владимир Николов–Свинтила.) 
Мария мълчи. Замечтан, погледът ѝ е устремен в безкрая. 

След това поглежда Любен: 
– Много е хубаво! 
– Харесва ти!?... – радва се Любен. 
– Много!... Ще ми го напишеш, нали? 
– Да. Но кога да ти го дам? 
– „Кога?”... Като се видиме! Утре. Вдругиден. 
Радост сгрява душата на Любен и, опрял гръб на бора, той 

поглежда с благодарност към небето. 
– Мария, обичаш ли да гледаш облаците на небето? 
– Да. Много! – Мария поглежда към небето и очите ѝ 

отново стават още по-големи. 
– А да мечтаеш?... 
– Обичам да мечтая. 
– Мария... 
– Да...? 
– Спомняш ли си кога те целунах последния път? 
Мария поглежда Любен и дълго мълчи: 
– Аз не съм целувана. 
– Мария... А, ако те целуна… – Мария поглежда встрани.  – 

Ще запомниш ли? 
На смрачаване два силуета се сливат в общ тъмен контур. 
– Пусни ме – шепне задъхана Мария. – Пусни ме, Любене...! 

Чуваш ли!... Ще ни види някой... Моля ти се... 
– Мария...! 
– Какво? 
Любен бавно, но настойчиво придърпва Мария към себе 

си и дълга нежна целувка събира двамата ведно. 
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Мария удря нежно Любен по рамената: 
– Пусни ме, моля ти се!... Не мога да остана повече.  Лю- 

бене!... Чакай!... Пусни ме, да ти кажа нещо!... Любене, чакай... 
Любен бавно разтваря ръце и Мария побягва. 

 
В канцеларията на главния инженер има събрание. 
Зад бюрото са Масленков, Грозев, Тончев и бай Владо. Пред 

бюрото на пейки: миньори, инженери, ресорни ръководители. 
Иван Андреев е седнал на първия ред пейки. На втория 
ред – в единия край е Максимов, в другия – Любен. 

Прав зад бюрото говори Тончев: 
...се очертават напорният тръбопровод и каверната. Казвам!... 

Най-трудният обект в строителството. Защото при завишен 
наклон от 21 градуса, за седем-осем месеца, требва да бъде 
пробит тунел дълъг хиляда двеста и шейсет метра!... Според 
направените разчети, това се оказва невъзможно. Защото!... 
При сегашния начин на работа извозваме взривената скална 
маса за две смени и проходката е осемдесет сантиметра. 
Рядко един метър! 

Другари!... Самото пробиване не е проблем!... В това от- 
ношение имаме богат опит!... Проблемът е в извозването на 
скалната маса… Ето, това е!... Познатият ни начин с вагони, 
закачени на хаспелни въжета, тук не приляга!... Защото нема 
нито къде, нито как хаспела да се закрепи в непосредствена 
близост до забоя!... Ръководството на обекта обяви конкурс 
за най-добро решаване на този проблем. Постъпиха няколко 
предложения. Има предложение за монтиране на въздушни 
вагонетки с кабел. Има предложение за построяване на 
скеле. Има и други предложения, но се оказа, че нито едно 
не е приемливо!... Главният инженер Масленков например 
предложи, по подобие на опита в мините, вид крац-лента1. 
Но и тя се оказа непригодна. 

 
1 Малка кофа, теглена от лебедка, свличаща скалната маса върху пригодена 
за товарене дървена платформа. 
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си. 

– Според вас! – обажда се Масленков и драска в бележника 
 
Тончев поглежда Масленков. 
– Изпробвахте ли я? – пита Грозев. 
– Да, другарю Грозев! – отговаря Тончев. – Изпробвахме 

я и се оказа непригодна. Защото камъните, попаднали между 
зъбците, спират лентата и се губи много време за почистването 
ѝ. Крац-лентата беше демонтирана! 

– По Ваше нареждане! – казва Масленков и чука нервно 
на бюрото с молив. После продължава: – Моля другарят 
протоколчик да запише и подчертае следното: По нареждане 
на Тончев крац-лентата беше демонтирана. 

– Добре тогава! – казва Тончев и поглежда протоколчика: – 
Записахте ли?... Така!… Сега запишете и следното: Главният 
инженер обаче продължава все още да смята, че неговото 
предложение е най-подходящото! – Тончев извива глава 
към Масленков. – Не можа да надживее интелигентското си 
високомерие и се нацупи. 

– Чакай, Тончев – вдига ръка бай Владо. – Това вече е 
заяждане. 

– Не, бай Владо, не е заяждане. Аз нося отговорност  и 
за думите си!... – Тончев отново поглежда протоколчика: – 
Записахте ли?... И заяви, че снема от себе си отговорността 
за спазване на срока за пробива на тунела. Заяви, че повече... 

Сърмов се е свил в края на една пейка до прозореца и, 
захлупил лицето си с длани, мърда пръсти. Мисли! 

Шумно е!... Всеки е повишил глас. 
– Така. Другари...! – продължава Тончев. – Моля за тишина!... 

Да  продължим  работата  си!... Постъпило  е  едно  колкото 
чудновато, толкова и обещаващо предложение от инженер 
Максимов и другаря Любен... – Тончев поглежда в бележника си. 

– Стоянов – подава бай Владо. 
– Да. Стоянов. Да се вкара в тунела „Татра V3S“, която 

е с тройно предаване и може да се качи на заден ход по 
завишения наклон… 
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Сърмов вдига глава. (Предложението му харесва, но се 
въздържа да изкаже мнение. Засега.) 

Глава вдига и друг ресорен ръководител. 
– При това положение... – продължава Тончев. 
– Глупости! Куп глупости! – прекъсва го Масленков. 
Изненадан от реакцията на Масленков, Тончев го поглежда. 

Но Масленков продължава: 
– Питам Ви аз, другарю Тончев!... Ето тука има и други 

специалисти с висше образование. Възможно ли е това  н а - 
и в н о , така да се изразя, предложение, поддържано от Вас, 
да бъде осъществено в този си замисъл?... Та това е моторр... 

Тончев слуша Масленков с открита неприязън. 
– При неблагоприятните условия в тунела татрата ще се 

разбие много бързо. Ще се амортизира. Татрата има техни- 
чески показатели, които определят... 

– Нема да се разбие! – репликира го Любен. 
Масленков поглежда Любен: 
– Вие там, не се обаждайте. Научете се на  обноски  и 

елементарно приличие, когато сте на събрание. 
– Не съм в черква – засегнал се, казва Любен и бърка в 

джобчето на куртката си за цигара. 
Масленков се прави, че не го е чул. 
– И още нещо! – Масленков поглежда към хората на пейките, 

после и към Грозев. – Къде?... На кое место е написано. Хайде 
кажете ми!... Аз може би не знам, макар че съм и н ж е н е р р  
толкова години. 

– Прав е другаря Масленков! – обажда се един, които  е 
сред хората на пейките. – Трябва внимателно да се премисли 
може ли, не може ли!... Тая татра струва пари на държавата!... 
Да я блъснем гьотуре вътре и да я потрошим е най-лесно. 

– Премислено е! – категоричен е Максимов. 
– Но къде се е чуло и видяло, питам аз! – върти артистично 

очи и ръце Масленков. – Може би аз не знам. Кажете ми, къде 
се е чуло и видяло автомобил да работи под земята. 
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– Като го вкараме в тунела и започне да работи, ще се 
чуе и ще се види! – казва Любен и тупва с пръст цигарата си. 

Поредното обаждане на Любен отприщва гнева на 
Масленков и той втренчва очи в него. Лицето на Масленков 
е мораво-зелено. Бузките му притреперват. 

– Ти пък защо не млъкнеш най-после, не разбирам аз. Кой 
си ти? Къде си получил техническото си образование? В кой 
ВУЗ? Кой професор ти е чел лекции?... Каква диплома имаш, 
та даваш ум на дипломиран инженерр? 

Насъбралата се ярост у Масленков се отприщва и стоварва 
върху Любен. 

– Аз не съм учил – заявява с висок глас Любен. 
(Гласът му се дави в засегнатото му честолюбие.) 
– Тогава?… Какво?... Къде си пъхаш гагата!... Твоята работа 

е да копаш!... Там е твоето место, а не да даваш ум на дипло- 
мирани инженерри!... Ти-и... – Масленков бърчи гнусливо нос 
в презрителна гримаса. – Ти си само един хулиган! 

Настъпва тягостно мълчание. 
Стиснал челюсти до болка, Любен поглежда, втренчен, 

Масленков. Гняв, обида, мъка са свити в погледа на Любен. Но 
нещо се пречупва в него, той се успокоява и лениво прекрачва 
пейката. После дръпва вратата и така силно я трясва зад себе 
си, че мазилката около нея пада. 

Зловеща тишина. 
– Защо обиди човека бе, ей Масленков?... Какви са тия думи 

дето ги плещиш ти, бе!... Къде ти останаха обноските на тебе, 
бе?... А?... За какъв се мислиш ти бе, чучело такова!... 

– Сърмов!... При Вашето възпитание!… Тези думи. 
– Нема възпитание, бе!... Какво възпитание, бе?... Ти имаш 

ли възпитание, бе?... – Сърмов е прав. – Какво се криеш зад 
тоя кирлив параван, бе!... Има възпитани хора, бе!… Верно!... 
Ама ти си мноого далече от тях, другарю д и п л о м и р а н  
инженер!... М н о о г о о   далече... 

– Сърмов!... Ти знаеш! Аз те уважавам!... 
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– Защото съм дипломиран инженер! – криви ехидно уста 
Сърмов. 

– Не. Още отпреди. Още от студентските ни години в 
Дрезден. 

– Ти и тогава си беше такава майна… – Сърмов гледа 
укорително Масленков. – Да!... И тогава беше такъв!... Не си 
се променил!... Същият си! 

– Сърмов!! – изправя се и Грозев. 
Но Сърмов не слуша… 
– Ако аз бях на местото на този младеж, за тия думи, да 

знаеш, мутрата ти щех да разбия. 
– Сърмов!... Спри! Моля ти се! – Грозев опитва да въдвори 

ред. 
Привидно спокоен, Масленков се подсмива ехидно. 
Сърмов сяда, мърмори нещо, после пак става: 
– Вие тука не можете да оцените тоя човек, бе!... Дайте 

ми го на мене!... Аз с такива като него канари ще събарям!... 
Това е мъж, бе!... Това е работник, бе!... Как не ви е срам! 

– Сърмов! – Грозев прави знак на Сърмов да спре да говори, 
но Сърмов не спира и, загубил всякакво търпение, той тръсва 
гневно ръце: – Спри най-после! 

В канцеларията жужи като в кошер. 
 

Кръчма в Батак. 
Мрачен като буреносен облак, Любен влиза в кръчмата и 

сяда на първата свободна маса. 
– Вѝно! – вика към келнера Любен и бърка в джоба си 

за цигара. Но цигарите му са на пейката в канцеларията на 
главния инженер. – И цигари. 

В кръчмата има миньори и един се обръща към Любен да 
го покани да седне при тях, но видял мрачната му физиономия, 
се отказва. 

Навел глава, Любен чертае с нокът по масата. 
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След края на събранието Грозев и Иван Андреев си тръгват 
заедно. Навън е тъмно и те вървят един до друг. 

– Ела насам! Там има шахта – казва Иван Андреев и насочва 
Грозев къде да стъпи. 

– Къде? 
– Ела, ела! Ела насам! 
– Заболя ме главата тая вечер – Грозев бута каскета си 

нагоре. – Ама и Сърмов има една ỳста!… Брей...! Какви думи 
наговори само. Чу го, нали?… 

– Чух го! – казва Иван Андреев. 
 

Кръчмата  в  Батак. 
След събранието в канцеларията на главния инженер, 

Максимов отива в кръчмата в Батак и сяда на масата на Любен. 
На масата има второ шише. Първото е празно. Любен се е 
понапил. 

Максимов отпива от чашата си и поглежда Любен: 
– Чакай, Любене, нищо не разбирам. 
– Не се безпокой, Максимов, и аз нищо не разбирам – 

усмихва се насреща му Любен и лениво посяга към чашата 
си. – Обърках се! Това е!… Един живот, в който живее само 
това, което нема право на живот, не е живот за мене. Нека 
хвалят Масленков. Нека!... Живурка подлецът днеска!… Живурка 
мръсникът!…. Живурка подлизуркото!... Тупат ги по рамото!... 
Сочат ни ги за пример!… И те преуспяват. А аз не мога. Какво 
съм  аз?... Хулиган!... Ха!  Изпечен  завършен  хулиган!… 

– Ти не си хулиган. 
– Браво! – усмихва се иронично Любен. – Приятно ми 

е да го чуя! Но повярвай ми, Максимов!... Толкова често ми 
го казваха и повтаряха, че повярвах!... Що да не повярвам! – 
Любен отмята глава и изпразва чашата в гърлото си. – Това 
е една изключително удобна дума, Максимов, защо да кривим 
душата си. 

– Добре. Но не мислиш ли, че и ти имаш вина някои хора 
да те мислят за такъв? 
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– Може!... Възможно е!... Но за да го повярвам, требва 
да съм или много глупав, или много сигурен. А нали знаеш, 
другарю инженер, че човек не требва да е толкова глупав, та 
да се мисли за сигурен. А пък от друга страна, никой не е 
сигурен, че е глупав. Тц!... Виж каква въртележка. 

 
След събранието в канцеларията на главния инженер, 

въпреки късния час, са останали някои от ръководителите 
на обекта. 

– Аз не мога да отрека теорията – говори на едного до 
Масленков, бай Владо, – и не я отричам!... Но тя не може 
да е абсолютното решение на каквото и да било! И не си 
е самодостатъчна!... Защото, както не можем, като научим 
ръководството по плуване наизуст, да го назубрим със за- 
петайките, и да влезем в морето и да плуваме, така е и с 
другото в живота!... Теорията требва да се прилага съобразно 
практическата необходимост, за да се развива целесъобразно 
и успоредно с практиката. Животът е сложно нещо, Кънчев!… 
Нема вечни теории!... А написаните остаряват бързо. Особено 
сега, в сегашното време!... 

– Бай Владо – мръщи се Масленков, – аз съм изненадан. 
– От какво си „изненадан”? – гледа го смръщил вежди бай 

Владо. – Ние ще подкрепим това предложение. 
 

Грозев и Иван Андреев вървят към жилищните помещения. 
– Къде ще я разглобявате? – пита Грозев. 
– Пред входа. Малко встрани да не пречи – отговаря Иван 

Андреев. 
– Тогава утре ще ви я докарат в девет. А Масленков нека 

се оплаква и в Министерския съвет, ако иска. Негово право е. 
– „Негово право“, но не беше никак прав тая вечер – Иван 

Андреев иска да каже още нещо, но Грозев го прекъсва: 
– Как ще е прав!... Това неговото е, не знам какво да ти 

кажа. Как е възможно такова нещо! На мен този младеж не 
ми се струва лош. Ти какво мислиш? 
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– Много добър работник е даже. Аз мислех да го направя 
звеновод на местото на Лесев. Лесев заминава. 

– Защо не го направи? 
– Поколебах се. 
– Защо? 
– Много пие. 
– Пие ли?! – изненадва се Грозев. – Та той е млад човек. 
– Млад е, ама, нà пие. Знам ли го!... Да не вземе да направи 

некоя поразия, та после да се чудим как да се оправяме. 
Двамата мълчат и вървят. 
– Бай Иване, знаеш ли… Направи го!... Щом си мислил, 

направи го! Ако е човек, ще разбере. Ще оцени решението 
ти!... Ако не е!… Винаги можем да го махнем!... Нали?... – Грозев 
мълчи известно време, после тупва Андреев по рамото. – 
Направи го!... Да! Направи го! 

Иван Андреев поглежда Грозев и смуква от цигарата си. 
 

Кръчмата  в  Батак. 
– Правих и рационализация в завода – разказва Любен. – Не 

е ставало дума, не съм ти казал. Дадох идеята на инженера. 
Обясних му всичко. Оставаше той да направи чертежите и 
изчисленията и да я представи от двама ни. А той я представил 
за своя. 

– Одобриха ли я? – пита Максимов. 
– Внедриха я даже. Това добре. Внедри се нещо полезно. 

Но този мой приятел… Този мръсник не спря с това – Любен 
спира да говори, изчаква да премине спазъма, стегнал гърлото 
му. 

– Ти защо не обясни? 
– Аз не обяснявам – Любен взима шишето и отцежда 

в чашата си останалите на дъното капки вино. – Някаква 
измъчена истина!... За какво ми е?... А немаше и как да си 
отворя устата. 

– Защо? 
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– Инженера! – Любен поглежда Максимов. – Тоя същият 
инженер!… Моят „приятел“!... Разбираш ли?... Който през деня 
ме тупаше по рамото и ми се усмихваше, за да се изварди 
отдалече, вечер сипвал във формите ми вода. На другия ден, 
като разлеем разтопения чугун. Сещаш ли се!... Парата раздуе 
формата и каква отливка искаш!... Хвърляш я!... Махнаха ме от 
машинното леене. Пратиха ме на калодките. И там... Брак! 
Брак! Браак...! Заповеди за понижение! Глоби. Обяснения пред 
директора. И един ден го хванах!... Пипнах го в момента, 
когато се бе навел с консервна кутия и… Не повярвах! Гле- 
дам го и не вярвам на очите си!... Аз съм бил наивен човек, 
Максимов!... Прибързан съм. Знам го! Избухлив съм. Но какво 
можех да направя в този момент?... Да се развикам?... Да търся 
свидетели?... Да го съдя?... Да се оплаквам?... Да се влачим по 
комисии?... Не!... Осъдих го аз!... Аз! – Любен сочи към себе 
си. – Затворих вратата. И там, на место, го размазах от бой. 

– И те изгониха. 
– Още на другия ден. 
– Дисциплинарно. 
– Дисциплинарно. 
– Сбъркал си. 
– Може. Аз винаги бъркам. И днес не требваше да си 

отварям устата. Какво ми влиза в работа на мене… Прав е 
Масленков!... Дошъл си да работиш. Работи! Какво се вреш в 
инженерските работи. 

– Не е точно така! – поглежда го Максимов. 
– Аз вече не търся грешките у себе си, Максимов!... Казвал 

съм ти го. Но и тех не обвинявам. 
– Утре идваш ли?… 
– Къде? 
– Утре започваме да разглобяваме татрата. 
– Какво-о...? Разрешиха?... – кокори очи Любен. 
Максимов клати утвърдително с глава: 
– След продължителни разправии. 
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– Ще дойда!... Разбира се, че ще дойда!... Как нема да дойда!... 
Я виж ти-и...?! 

 
В една от съседните стаи на Любеновата стая: 
– Добре! Разбрах! Съгласен съм! Но как ще вкарат татрата 

през тая тесна галерия – чуди се един и поглежда към другите 
в стаята. 

– На части – казва някой. 
– Ти да не би да мислиш, че татрите се излюпват цели?... 

Като пиле от яйце? – обажда се друг. 
– Разглобяват я отвън – обяснява информираният – и 

вътре я сглобяват. После... Давай газ!… 
 

Тунелът. 
Татрата стърчи върху специално конструирана дървена 

платформа. Кабината е свалена и в този си вид; с десетте си 
колела, тя наподобява гигантски паяк. Миньори и технически 
ръководители на обекта са дошли да видят как това чудовище 
ще запълзи на заден ход, без да бутне крепежа. 

Мигове на мълчаливо очакване... 
Шофьорът освобождава ръчната спирачка и татрата бавно 

потегля на заден ход в тунела. 
– А-а-ааа...! – викове на почуда и възхищение. 
Любен следи татрата и миньорите, които вървят след нея. 

Пешо е до него: 
– Умислен си нещо!… 
– Не съм – отговаря Любен. – Нема защо. 
– Не ти личи – продължава привидно сериозен Пешо. 
Схванал шегата, Любен се усмихва и посяга да го хване 

за врата, но Пешо ловко му се изплъзва. 
– Честито! – подава ръка Пешо. 
– Голема работа. 
– Тогава?… Тогава веднага уреждаш прехвърлянето ми в 

твоето звено! 
– В какво мое звено, бе?... 
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– Как „какво”?... Твоето! 
– Стига па ти, бе!... – Любен се засмива на поредната 

Пешова шега. 
– Ама ти не знаеш ли?... Леле-е...! Тоя не знае! –  Пешо се 

завърта на пета. 
Любен го гледа с нарастваща досада. 
– Ти си звеновод, бе!... Лесев замина и ти си звеновод на 

негово место!... От вчера или онзи ден, не знам точно! 
– Бегай оттука!… – Любен се обръща и тръгва на някъде. 
Пешо тича след него: 
– Не те лъжа бе, Любо!... Бай Владо ми го казà. 
– Аз такова нещо не знам! 
Любен и Пешо засичат по пътя бай Владо. 
– Верно, верно… – смее се бай Владо. 
– На мен никой не ми е казàл бе, бай Владо... 
– Улисали са се. А за Пешо новината, знаеш ли? 
– Не – Любен поглежда към Пешо. 
А Пешо гледа надолу, уж пък му е неловко! 
– Есенес го пращаме да учи в минен техникум. 
– Сериозно-о...! – Любен гледа Пешо, а в очите му радостни 

пламъчета. 
– На държавни разноски – добавя, покашляйки Пешо. 
Пешо е вече важен човек! Не е кой да е! 

 
В стола на миньорското селище е шумно и весело. И тази 

вечер има танцова забава. 
Любен и Мария танцуват. Гледат се в очите. Мили са един 

към друг. 
Пешо и петима други от стаята на Любен наблюдават 

Мария и Любен. 
– Влюбен е! – пъшка отчаяно Пешо. – Погледни как се 

гледат! 
Пешо е със сако и вратовръзка. Вратовръзката е стегнала 

врата му като сиджимка и стои малко накриво. До Пешо е 

106  



останал само един. Другите са отишли да танцуват. Този гледа 
Пешо и му се възхищава: 

– Ама за какъв ще учиш бе, Пешо?... 
– „За какъв“! – поглежда го високомерно Пешо. – За минен 

майстор!... За бригадирр!... „Ти какво си мислиш!” – перчи се 
Пешо. 

Пешо бърка в джоба на сакото си и тежко, тежко изважда 
кутия „Родопи“ първо качество. Пешо отваря кутията. Този 
до него си взима цигара и я размачква. Пешо го наблюдава 
изпод вежди: 

– Меки са. Нали?... 
– „Меки” – казва онзи. 
– Аз нарочно ги купувам меки – Пешо пали цигара, смуква 

дълбоко и издухва дима далече пред себе си. – Меки цигари 
за твърди очи!... Ти кога ще почнеш да си купуваш цигари? 

 
Иван Андреев и Любен вървят към канцеларията на главния 

инженер. Иван Андреев ръкомаха; обяснява нещо на Любен. 
 

Миньорското селище. Къщата с дървени стълби. Жилището 
на Мирчо Кацарски: 

Мария и майката на Мария са в кухнята. Мария реже лук, 
подсмърча и трие очите си. Люти ѝ проклетият лук! Майката 
поглежда дъщеря си. Иска да ѝ каже нещо, но се възпира. 
Сърдита ѝ е! Мария знае, че е виновна и мълчи. 

– Да имаш късмет да ми се прибереш толкова късно още 
веднъж – не издържа майката – и ще кажа на баща ти! 

Мария поглежда майка си и подсмърча. Люти ѝ проклетият 
лук!... 

В кухнята се чува радиото в другата стая. Майката поглежда 
Мария: 

– На кого свири радиото оттатък? 
Мария влиза в стаята да изключи радиото, но омаяна от 

нежните звуци на някакъв любовен романс, вместо към радиото, 
тръгва към прозореца и, загледана навън, се унася в мечти. 
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– Миче-е-е...! – вика от кухнята майката. 
 

На забоя транспортната лента е монтирана. Миньорите 
товарят скална маса в коша. От коша скалната маса попада 
на транспортната лента и в гъсти редици пълзи към татрата. 

Тончев, Иван Андреев и Грозев наблюдават как върви ра- 
ботата  с  новото  приспособление. 

Тончев поглежда Митьо: 
– Добре върви. 
– Родихме се – казва Митьо. 
Тончев наблюдава работата на миньорите-товарачи. Ло- 

патите се плъзгат по листовете дебела ламарина и работата 
на товарачите е значително улеснена и облекчена. Тончев е 
видимо доволен от това, което вижда. Проследил погледа 
му, Митьо казва: 

– Лопатата  не  за дира  по  камъните  и  се  плъзга 
безпрепятствено. 

Тончев, Грозев и Иван Андреев вървят след татрата, за да 
видят как ще се осъществи изсипването на скалната маса 
във фурнела. 

Самосвалът на татрата бавно изсипва скалната маса във 
фурнела и свличащите се надолу големи камъни громолят. 

Любен се е опрял на перваза при фурнела и гледа как 
долу товарят скалната маса във вагоните. Умело, със силна 
лашка, на заден ход, пълният със скална маса вагон полита 
по релсовия път. Догонват го двама маневристи и, избутали 
го извън гарата, бързо, с малка маневра, подават празен вагон. 

Татрата пълзи на заден ход нагоре към забоя. Любен е 
подгънал крак на седалката до шофьора и, извил глава, следи 
татрата да не закачи крепежа. 

 
На забоя. 
Бързо и организирано, петима миньори от звеното на 

Любен изтеглят нагоре маркучи, пистолети и бургии. Поставят 
„маймунката“ (Съд за сгъстен въздух с пет крана.) и завинтват 
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петте маркучи за пистолетите. Любен е в средата. Пистолетът 
стои сигурно в ръцете му. Тук е и Пешо. 

– Готово-о... – вика Любен. – Пускай-ѝ...! 
Петте маркучи, напрегнати от нахлулия в тях сгъстен въздух, 

се изпъват като змии. Петте снажни мъже, хванали здраво 
пистолетите си, натискат бургиите в скалата. Оглушителен 
трясък и съскащ сгъстен въздух. Галерията се е превърнала 
в страховито гърмящо подземие. Един миньор неволно е 
наклонил пистолета и бургията се е заглавила в скалата. Тре- 
щящата оглушителна хармония е нарушена. Миньорът опитва 
да извади бургията, но не може. Опитен възрастен миньор 
спира пистолета си и отива да помогне. Петият пистолет 
отново трещи. Бургията на Любен се забива до шийката в 
скалата. Той я изважда умело и започва нова дупка. 

Избити са три реда хоризонтални дупки. Остават подните 
дупки (четвъртият ред, който е затрупан със скална маса). 

Миньорите слагат пистолетите встрани и помагат на 
товарачите. 

На фиксирано разстояние от забоя, двама режат и раз- 
мерват фитил, – приготвят шморцове1. 

Любен подлага късо парче от маркуч във водата, която се 
стича по скалата и, извил глава към двамата с шморцовете, 
пие от маркуча. 

– Привършвате ли? – пита Любен, отрива вода по устните 
си, слага парчето маркуч встрани и тръгва към тях. – Колко? 

– Двайсет и пет. 
– Два в повече. 
Двамата клатят утвърдително с глави. 
Три бургии се впиват в основата на тунела. Подните дупки 

са избити. Замлъква и последният пистолет. Забоят е избит! 
Скалната маса е натоварена на татрата. Листовете ламарина 

 
 
 
 

1 Патрон за взривяване. 
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са прибрани. Последната татра със скална маса потегля бавно 
надолу. 

Двамата донасят шморцовете и ги слагат внимателно 
встрани. 

Любен вика към един от миньорите и сочи китката на 
ръката си. Онзи бърка в джоба на ватенката си и показва голям 
джобен часовник. Часовникът показва дванайсет без двайсет. 
Изминали са пет часа и четиридесет минути. 

Миньорите се споглеждат. „Нима е възможно?...!“: 
– Дупките сме избили за пет часа и четиридесет минути!... 

А преди едва успявахме да ги избием за цела смена. 
Миньорите се радват. Радват се и миньорите-товарачи. 
Кратка почивка и започва втората операция. 
– Хайде…! – подканва ги Любен. 
Пистолетите бързо се преместват настрана да не пречат. 

Оставят маркучите, в единия край, на които е извитата тръба 
и почистването на дупките започва. 

Зареждане на дупките. Тикани от шòмпола1, парчетата 
желатина2   потъват бързо и равномерно навътре в дупките. 
Шòмпола притиска внимателно глината за набивка. Оправят 
фитилите. 

– Темпата!... – вика Любен. 
Подават му тѐмпата3. Любен пали с цигара единия край 

на темпата и барутната струя пълзи със свистене. 
– Изтегляяяй… се-е-е...! – вика единият от двамата при- 

готвяли  шморцовете. 
Миньорите излизат от тунела, сядат на вентилационната 

тръба при фурнела и пушат мълчаливо. 
Любен пали първия фитил. Синкава струя пълзи по фитила. 

 
1 Метална пръчка за кръгла дупка. 
2 Вид взривно вещество. 
3 Огнепроводен фитил с дължината на фитилите, с които е зареден забоя. 
Нарязан на строго определени разстояния, с него се проследява, докъде е 
стигнал огънят. 
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От тунела излизат Любен и онзи, който остана с него. 
Двамата сядат на вентилационната тръба при другите, палят 
цигари и, извили глави към тунела, слушат. 

… Бууммм!... 
Първата бомба избухва и пламъчетата в лампите полягат. 
… Бууммм!... Бууммм!... Бууммм!... 
Взривовете следват един след друг. 
Не дочакали вентилацията да изтегли динамитния пушек, 

миньорите бързат нагоре към тунела. Лицата им са напрегнати, 
съсредоточени. 

Любен измерва проходката. Той слага началото на метъра 
върху белега и мери. Проходка: метър и четиридесет и пет 
сантиметра. Мери втори път: Няма грешка! 

– Метър и четиридесет и пет! – Любен не може да сдържи 
радостта си. 

– Ура-а-а...! – вика един и хвърля каската си високо. 
– Ура-а-а...! – викат всички. Каските им политат нагоре… 

 
Мария тича по пътя нагоре към тунела. Спира по едно 

време да смъкне забрадката си и отново тича. Радостна е! 
Пред входа на тунела Мария говори с възрастен миньор. 

Мария сочи навътре в тунела, но миньорът клати отрицателно 
с глава. Мария се сърди. Тупа с крак. 

Мария се обляга на вагонетка, недалече от входа на тунела 
и чака Любен. 

 
От гърлото на тунела се излива звеното на Любен. По 

лицата им греят  радостни  усмивки. С  неприкрита  гордост 
те бързат към таблото, на което се отчита съревнованието 
между звената. 

– Пиши!... На самолета! – казва един. – Изтрий тия!... На 
първо мѐсто: Второ звено с проходка 1.55! 

– Един и четирийсе и пет, бре! – поправя го този, който 
пише. 
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– `А така! – обажда се друг, който си проправя път сам да 
види. С очите си! 

 
Мария вижда Любен да излиза от тунела: 
– Любене!... 
Любен поглежда Мария и усмивката му е широка и светла. 

Има с какво да се похвали. 
Мария тича към Любен: 
– Любене… Мен са ме приели в медицина!... В медицина!... 

Разбираш ли?... Ето виж! – тя подава писмо и радостна подскача. 
Любен премества лампата в другата си ръка да не му пречи 

и взима писмото: 
– Къде бе, батково момиче? 
– Тука, тука... – сочи Мария. 
Любен следи пръста на Мария и чете. 
Любен и Мария вървят към жилищното помещение. Крач- 

ките на Любен са широки. Стъпките му тежки. Ръката му 
безсилно клати лампата. Остарял е отведнъж с десет години. 

– Не ти казах по-рано, защото не бях сигурна. Знаеш колко 
трудно се влиза в медицина – чурулика до него Мария и току 
поглежда в писмото. 

– Кога заминаваш? – пита с убит глас Любен. 
– В понеделник сутринта. Знаеш ли колко се радва татко!… 

А мама… И Леля Сия и чичо Боян знаят. 
Любен мълчи. Слуша Мария. 
Мария поглежда Любен и радостта ѝ помръква: 
– Ти се натъжи, Любене!... Кажи ми защо! 
– Напротив!... Радвам се! – Любен се усмихва, но усмивката 

му е тъжна. – Много се радвам, Мария!... Това, което ти се 
случва е много, много хубаво, Мария!... Как нема да се радват и 
татко ти, и майка ти, и... И аз се радвам много за теб, Мария!... 

– Любене!? – Мария минава пред Любен и го поглежда в 
очите. – Ти си тъжен. Защо си тъжен?... Кажи ми!... Моля ти се! 

Но трудно се лъже жена, която обича. 
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Жилищното помещение. Стаята на Любен. 
Любен отваря вратата, а вътре, – олелия! 
– Пешо, Пешо... – Стоян мами с парче салам черно кученце 

и то подскача около него. 
В стаята има и друго кученце и развеселените миньори 

подвикват и към двете: 
– Пешо, Пешо... Стоянчо... Пешо, Стоянчо... 
Кученцата притичват ту към един, ту към друг и всички 

се смеят. 
Пешо? Не! Това е страшен удар по престижа на Пешо и 

той върти очи, а очите му хвърлят мълнии. 
Любен се тръсва на леглото. Лицето му е мрачно. Душата 

му е опустошена. 
– Бай Евтиме!… – Любен вика към съседа си по легло. 
Но и Евтим се е залисал по кученцата, и се смее, и не го 

чува. 
– Бай Евтиме! – вика настойчиво Любен. 
Евтим се обръща и със засмени очи поглежда Любен: 

„Какво?“ 
– Имаш ли ракия? 
– Имам. 
– Дай една глътка. 
„Карнавалът“ в стаята продължава! 

 
На другия ден жегата така е сгъстила въздуха, че в стаята 

на Любен мухите около крушката дебело бръмчат. 
Стоян е отхвърлил одеялото и спи по гръб. Ръцете му 

са отметнати нагоре. Пешо е по потник и седи до леглото 
на Стоян. Пешо гледа Стоян и крои нещо. Пешо става и 
внимателно придърпва одеялото на Стоян върху него. Чака 
малко. Покрива и главата му. Стоян спи дълбоко и нищо не 
усеща. Пешо взима одеяло от съседното легло и го полага 
върху одеялото на Стоян. Пешо стои. Наблюдава Стоян и 
чака. Стоян спи кротко и не помръдва. Пешо трупа одеяло 
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след одеяло върху Стоян. Камарата от одеяла се надига и 
спуска в синхрон с дишането на Стоян. 

Около леглото на Стоян стоят почти всички от стаята и 
търпеливо чакат Стоян да се събуди. 

Пешо сияе. Пешо е на върха на щастието си. 
Камарата от одеяла се разклаща. Чува се глухо пъшкане. 

Миньорите затаяват дъх. Пъшкането утихва и миньорите се 
споглеждат. 

Стоян отхвърля камарата от одеяла, сяда на леглото и гледа 
с недоумяващ поглед изкривените от смях физиономии на 
хората около него. 

 
На следващата сутрин Пешо се събужда и не може да 

се прозее. Не може да отвори устата си. Кожата на лицето 
му е спечена. Пешо се надига и поглежда възглавницата. 
Възглавницата на Пешо е черна. През нощта някой е намазал 
лицето на Пешо с черна боя за обуща. 

Стоян стои наведен до масата и наблюдава Пешо. 
 

Следващата сутрин Стоян сяда на леглото и посяга да си 
извади обувките изпод леглото. Обувките му се изплъзват 
от ръцете. Стоян се навежда да извади обувките, но те не 
помръдват. Държат се като инати. Стоян се изправя и поглежда 
другите в стаята. Лицето му е зачервено. 

Един идва при Стоян. Двамата говорят нещо. Дошлият 
посяга към обувките на Стоян, но те не мърдат. 

– Верно, бе!… Не помръдват!... 
– А!... Верно! – дошъл е и друг. 
Тримата отместват леглото и виждат, че обувките на Стоян 

са заковани. С по един гредарски пирон през тока, Пешо ги 
е приковал за дюшемето. 
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Пред входа на ковачницата ковачът говори с мъж, който 
пуши с цигаре. 

 
Бай Владо и Иван Андреев са пред дъската за отчитане 

на съревнованието между звената: 
– Един и четиридесет и пет! – сочи бай Владо. – По един 

и четиридесет да бъде… Три смени по един и четиридесет… 
Три по четири – дванайсет, и три по едно – три – пресмята 
бай Владо. – Това са четири и двайсе. Сложи го четири метра 
проходка дневно! 

– Я! – изненадан е Иван Андреев. 
 

Звездна лятна вечер. 
Долу миньорското селище живее. Прозорците на жилищ- 

ните блокове светят. Чува се говор, смях, подвикване. 
Горе върхарите на боровете са очертали тъмна начупена 

линия върху звездното небе. В края на гората е тихо. 
Любен е опрял гръб на един бор и гледа Мария. 
– Колко е хубава тази вечер, Любене!... 
Любен се навежда и нежно целува Мария: 
– Защото е последна, Мария. 
– Защо да е „последна”? 
– Не знам. Казват, че очи, които не се виждат, лесно се 

забравят. 
Мария трепва. 
В смълчаната тиха вечер долита песен, която като птица 

в полет плавно кръжи над тях. 
 

Стройна се калина вие-е... 
 

Любен наблюдава Мария: 
– Нашата песен. 
– Любене!... 
Двамата замират в дълга нежна прегръдка и Любен нашепва 

думите на песента: 
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Ще те загубя ли, кажи? 
Ще бъдат ли жестоки думите, 
с които ще ме оскърбиш, 
или над крачките безшумни, 
над сенките ни в този ден... 

 
– Любене!... Защо казваш това? 
– „Защо?”… Аз за първи път обичам, Мария… Нали нема 

да ме забравиш скоро? 
– А-а…! – Мария отново прегръща Любен. – Как мога да 

те забравя?!… Никога няма да те забравя!... Никога!... Никога, 
мили!... Чу ли?... Никога! 

– Дори  и, когато  некой  чичо  доктор  в  бяла престилка 
застане пред хубавата млада студентка по медицина и започне 
да ѝ говори с умни думи? 

– „Дори”!… 
– Ще си спомниш ли за онова момче в Родопите, което 

освен теб и приятелите си, нема другиго на света?... Мария… 
– Искаш ли да не замина? 
– Не!... Ти ще заминеш. Ти требва да заминеш, Мария! – 

Любен прокарва нежно пръсти по лицето на Мария и, загледан 
в простора, опира гръб на бора. 

– Миличък!... Ти се съмняваш в искреността на моята обич?... 
Любене!... Нима не знаеш, че те обичам, и че винаги ще те 
обичам!... Ти си Любен любен от мен! 

Любен се навежда и, в няма благодарност, целува ръцете 
на Мария. 

 
В стола на обекта: 
Любен, Пешо и други двама вечерят на една маса. Любен 

бърка разсеяно в чинията си, но не му е до ядене. 
– И въпреки всичко, яденето си остава най-полезната 

храна за човешкия организъм! – Пешо философства между 
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две лъжици. – Нали?... Какво ще кажете? – облизва лъжицата 
си, поглежда Любен и пак гребе. 

Любен мълчи. Не го поглежда. Пешо поглежда и към другите 
на масата: „Не вървят майтапите днес.” 

На масичка има купчинка с писма. Миньорите ровят из 
писмата. 

Любен тръгва, минава край масичката, поглежда към писмата 
и отминава. 

 
Тунелът. 
Звеното на Любен е на смяна. 
– Майсторе, не мислиш ли, че двата часа, които ни остават 

неизползвани всеки ден и се прахосват просто така, са в 
ущърб на нашите трудови интереси!... Забоя избиваме два 
часа по-рано от предвиденото време!... Това касае миньорите 
и от другите звена. 

– Мисля – отговаря Любен. 
– Така де... 
– Така е!... Прав си!... Но не сме само ние в тунела. Требва 

да се замислят и от другите звена. 
 

Пловдив. Тролейбусна спирка1. 
На тролейбусната спирка има ограждане с метални перила 

за чакащите. Миньорите от звеното на Любен са на опашката. 
Тролейбусът се задава, чакащите пристъпват напред и сгъс- 
тяват опашката. Един по-нетърпелив възрастен гражданин на 
Пловдив побутва Любен да се придвижва по-бързо. Но пред 
Любен има плътно притиснати хора и това е невъзможно. 
Гражданинът, загубил търпение, хваща Любен над кръста и 
го бута напред. 

Любен извива глава назад: 
– Не ме придържайте, другарю! Проходих отдавна. 

 
 

1 Пловдивчани наричат градските автобуси тролейбуси. 
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Тролейбусът тръгва и, неуспелите да се качат, трябва да 
чакат  следващия. 

Гражданинът зад Любен е много ядосан. Той мисли, че 
Любен е виновен той да изпусне тролейбуса и го стрелка 
ядно с поглед. Но в един момент се вглежда в широките 
рамене пред себе си и се дръпва назад. 

Пешо е наблюдавал гражданина зад Любен и се обажда: 
– Така е, другарю!... Виждаш ли какво нещо!... Не е като едно 

време, когато Вие сте били шофьор. 
– Шофьорр?! – обръща се гражданинът, поглежда Пешо и 

високомерно заявява: – Аз никога не съм бил шофьор!! 
– Не сте бил шофьорр?!... – „учудва” се Пешо. 
– Никога-а…! 
– Жалко! – клати глава Пешо, драска клечка кибрит  и си 

пали цигарата. 
Жегата е голяма, но Пешо е със сако и вратовръзка. 

 
На пейка в Градската градина на Пловдив, под дебелата сянка 

на високо дърво, седят старец и момиче. Момичето изглежда 
е внучка на стареца, защото той гневно жестикулира към група 
младежи, които стоят насреща му, смеят се и недвусмислено 
го подканват да се махне от пейката и остави момичето. 

Младежите са облечени екстравагантно. Пъстрите им ризи 
са извън тесните им в крачолите като кюнци панталони, а 
дългите им коси възсядат яките на ризите. 

Любен и миньори от неговото звено се разхождат безцелно 
из Градската градина на Пловдив. 

Киро вижда сценката, която се разиграва пред стареца и 
момичето и бута този до него: 

– Глей! 
Киро бързо изважда ризата си, разрошва косата си, пали 

цигара и тръгва с бабаитска поза към „пъстрото стадо“ от 
младежи. 

Досетили се за намерението на Киро и други от звеното 
на Любен се преобразяват като него. И, направили бабаит- 
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сурат, едрите мускулести миньори тръгват с твърди отмерени 
крачки след него. 

Пешо е по-назад и не вижда какво става пред него. На 
Пешо му е много топло и от време на време опъва врат и 
муши с пръст в яката на ризата си. 

Приближили „пъстрото стадо“, един от миньорите вдига 
свита в лакътя ръка и показва бицепс, издут като пловдивско 
тепе: 

– Отекъл съм тука нещо… 
Младежите  виждат  приближилите  се  яки  мъже  и  се 

споглеждат. 
В този момент Пешо се появява и вбесен, че нещо започва 

без него, заканително тръгва към един от младежите. Младежът 
вдига ръка да се запази и ръката му докосва вратовръзката 
на Пешо. 

– Еи-и-и-и...!! – Пешо поглежда вратовръзката си, кокори 
очи и вика: – Пребих те-е...! Къде пипаш, бе...?! 

 
Хотел „Тримонциум“. 
В късния следобед миньорите от звеното на Любен си 

почиват по стаите в хотела. Любен чете вестник. Киро пре- 
листва списание. Всеки прави нещо. Вечерта те всички слизат 
в ресторанта на хотела. 

Ресторант „Тримонциум” е бляскаво осветен. Светлината от 
полилеите се отразява в никеловата облицовка на стените и 
вилиците, лъжиците, бутилките и ресторантът блести. Оркестъ- 
рът свири. Хората са празнично облечени и с приповдигнато 
настроение танцуват на дансинга. 

В нови костюми и с отлично самочувствие, миньорите от 
звеното на Любен вървят по широка пътека в средата на 
ресторанта и оглеждат за маса. 

– Видя ли бе, Любо... – повишава глас Пешо. – Казах ти: 
„Вземи повече пари бе, човек!“, а ти: „Ще стигнат.“ Ха да те 
видя какво ще правиме сега само с две хиляди лева!… 
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Хората се обръщат и ги поглеждат с видимо подчертано 
любопитство. 

Пешо е доволен! Знае си Пешо работата! Сигурен е бил 
в ефекта от думите си. 

Миньорите сядат на една маса. Пешо разперва лакти и един 
го бута да си поприбере ръцете. „Не е само той на масата.” 

– Във великолепно настроение съм!... Не ме бутай като 
простак! Изнежен съм!!... – перчи се Пешо. 

Келнер стои до масата на миньорите. 
– Какво?... – пита келнерът и поглежда към всеки един от тях. 
Пешо гледа келнера и лениво опипва възела на врато- 

връзката  си. 
Някои от миньорите предлагат да се направи обща поръчка, 

но Пешо избързва. 
Пешо поглежда келнера и отсича: 
– Пет! 
– Какво „пет“? – не разбира келнерът. 
– А ти какво „какво“ – сопва се Пешо и побутва вратовръз- 

ката си. – Не можеш ли да се отнесеш малко по-културно!... 
Пет бутилки вино, моля-я…! И толкова пъти пържола!... Ам- 
мм-а-ха-а-а... – барабани с пръсти по масата Пешо. 

Келнерът гледа Пешо, клати смаян глава и тръгва. 
Пешо бута този до него с лакът: 
– Добре го наредих! Нали? 
През три маси от масата на миньорите е масата на Иван 

Андреев, Максимов, Мирчо Кацарски, бай Владо и Митьо. 
Довели са и жените си!... На масата има чинии, чаши, бутилки… 
Дошли са по-рано и им е сервирано. 

Иван Андреев бута Максимов и сочи масата на миньорите: 
– Нашият Пешо пак се прояви. 
На  Пешовата  маса  се  води  оживен  разговор. Всички 

ръкомахат. 
– Още една дума, и ти плащаш сметката – казва Киро  и 

гледа на кръв този срещу него. – Стига сме говорѝли само 
за работа. Дошли сме да се веселим. 
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Пешо удря с ръка на масата: 
– Съгласен! 
– Тебе, Пешо, никой не те пита – не се предава онзи срещу 

Киро. – Смените могат да бъдат по шест часа. 
– Могат! Съгласен съм! Кой казва друго! Нали аз го пред- 

ложих – удря се в гърдите Пешо. 
Келнерът донася поръчаното. 
– Пешо, ѝди повикай бай Иван. 
– Кой „бай Иван“, бе? – пита Пешо и гледа в чиниите на 

другите. 
– Андреев – добавя Любен. 
– Защо? – пита Пешо и поглежда натам, накъдето гледат 

другите на масата. 
– Така. Разбра! Помоли го да дойде за малко да го питаме 

нещо. 
– Добре, но нема да разливате виното. 
– Айде-е...! Отивай-ѝ...! – мръщи се Любен. 
Пешо говори с Иван Андреев. 
Иван Андреев тръгва към масата на миньорите. 
Една от жените, която е до бай Владо, оглежда Пешо: 
– Па много си елегантен бе, Пешо!... Не може да те познае 

човек!… 
– Нали?... – лицето на Пешо светва и той посяга към врато- 

връзката си. – Тогава…? Я ела да се завъртим ние с тебе във 
вихъра на танца. Моля-я...! – подава ръка Пешо и внимателно 
издърпва жената от стола. 

Пешо и жената танцуват. Пешо чупи кръст като старомоден 
кавалер. 

Откъм масата на миньорите махат на Максимов да дойде 
и той. След малко към масата на миньорите тръгват бай 
Владо, Митьо… Всички мъже! Едва се побират около масата!... 
Скупчили глави, те обмислят нещо. 

Оркестрантите преминават на фокстрот и жената, с която 
танцува Пешо, започва да бърка. 
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– Не е лесно! – успокоява я Пешо. – Но ще свикнеш!... 
Трудна е първата стъпка! Ето тая!… – показва Пешо. – Ще 
се отракаш! 

– Все съм се отракàла яз!... Две деца са ми на главата, за кога? 
– Е не знам, но ако ме оставиш сега, ще стана за резил. 
Разговорът на масата на миньорите се е разгорещил. 
На масата на Иван Андреев, Митьо и останалите са оста- 

нали само жените им. Върху масата стърчат празните бутилки 
от изпитото вино и някои хора, които минават покрай масата, 
поглеждат празните бутилки, после жените, клатят глави и 
отминават. Един даже подвиква: 

– Аферим!... 
Една от жените, пълна възрастна жена, като не вижда нито 

един мъж на масата, става неспокойна и бута тази до себе си: 
– Иди, мари, иди повикай, мари сестро, тия пусти мъже да си 

дойдат, че я гледай, хората мислят, че ние сме изпили всичкото 
това вино. Иди, че ще ги господ убие дето ни зарезàха така. 

И, навели глави, горките женици мълчат и се свиват една 
в друга. 

 
При фурнела са Максимов и всички миньори от звеното 

на Любен. 
Максимов муши с бургия в скалната маса във фурнела и 

слуша Любен: 
– Аз мога да дам и две атаки за една смяна. Ето, да кажат 

и другите, дали можем. С товарачна машина нема и да се 
замисля даже. Но тук нема как и затова, четири смени. Хем 
ще излизаме по-рано от тунела, хем проходката ще отскочи 
с още най-малко метър и половина за денонощие! 

Максимов мълчи. 
– Така е!… По ефективно е! – обажда се един от миньорите. 
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Максимов и Иван Андреев вървят към сградата на упра- 
влението. Пред сградата ги спира някакъв миньор. 

 
Тончев е в канцеларията си и говори по телефона: 
– Да...! Тончев е на телефона. … Да...? – и навел глава, пише 

в бележника си. 
 

Грозев е приседнал на охлузено канцеларско бюро и говори 
по телефона. До него върху разстлан вестник има две филии 
хляб, малко сирене и три чушлета. 

– Да. … Здравей, бай Владо! … Не. Нема да мога да дойда. 
… Вижте там, решете сами. … Премислете го от всяка гледна 
точка  още  веднъж!... 

Бай Владо е в кабинета си. Сбърчил чело, той говори по 
телефона с Грозев и се чеше по главата. До него са луничавият 
инженер и Иван Андреев: 

– „А бе, обмислихме го, ама… Де да знам! 
Грозев: 
– Предложете го тогава... Направете общо събрание.  Ако се 

приеме от всички, какво има да умувате… Така де!... Поканете 
представители и от други обекти... Дайте му гласност. 

Бай Владо: 
– „Добре, ама ти гледай все пак да дойдеш!... Намери малко 

време!... А?...” 
Грозев: 
– Нема да мога, бай Владо!... Сега инжектираме комина. 

Обади ми после как са се развили нещата!… Чу ме, нали?... 
– „Добре, добре...” 
Бай Владо поставя бавно слушалката на вилката на телефона. 

 
По шосето лети камион. До шофьора подскача Сърмов. 

Сърмов бърза за някъде и по едно време изтърсва: 
– Ти  не  си  шофьор!... Това  скорост  ли  е, бе?... Я  натисни 

педала, бе! 
– А според Вас какъв съм? – казва шофьорът. 
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– Каруцар!... Това си ти!... Келнер в камион! 
Шофьорът се смее. 
– Смееш се. Аз бързам, а ти се смееш!... По много важна 

работа съм тръгнал, а ти се кандилкаш като волска каруца. Пак 
ще закъснея!... Натисни! Натисни педала, бе!… 

Сърмов муши крак да стъпи върху педала за газта, но 
шофьорът накланя дясното си коляно и го възпрепятства. 

– Закъснях!... Пеша да бех тръгнал, щех да съм вече там. 
– Защо не тръгнахте? – подсмива се простодушно шофьорът. 
– Шт! – Сърмов слага пръст на устните си. – Така не се 

говори с мен!... Ти знаеш ли кой съм аз!? 
– „Кой“?... Сърмов! 
– А?! – учуден е Сърмов. – Откъде знаеш? 
– Па кой не Ви знае Вас – смее се шофьорът. – По целия 

водносилов път нали само за Вас говорят. 
– Говорят ли?!... 
– Говорят я! 
– Какво говорят?... 
– Говорят хубаво. Говорят лошо. 
– А-а!? – затаява дъх Сърмов. – А какво повече?... Хубаво 

или лошо? 
– Повече хубаво. 
Сърмов мълчи известно време, после поглежда шофьора: 
– Лъжешш!! 

 
В стола на обекта се провежда събрание. За тази цел са 

подсигурени пейки и столове. За хората от деловия президиум 
са предвидени маси. Зад масите седят: Тончев, Масленков, бай 
Владо, Иван Андреев и Сърмов. Пред председателстващия 
има чаша с вода. 

В единия края на четвъртия ред пейки, недалеч от про- 
зореца, прав говори Любен. Любен е избръснат. Яката на 
чистата му риза е извадена отвън. В ръце държи бележник и 
от време на време поглежда в него. 
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– ...Ние от нашето звено и всички миньори, които сме се 
събрали тука, знаем, че п р е д и вкарването на татрата в 
тунела, едва успявахме за две смени да проведем една атака 
и извозим скалната маса. С е г а , след вкарването на татрата, 
това става за една смена, а много често за по-малко от една 
смена. За шест часа! Средната дневна проходка от 70-80 
сантиметра п р е д и , с е г а нарасна на два и половина – 
три метра. Другари!... Тъй като до 9-ти септември не остава 
много време, ние, нашето звено, като имаме предвид някои 
подобрения в работата ни от техническо естество, предла- 
гаме на техническото ръководство на обекта и партийното 
бюро, да разгледат нашето предложение и понеже, при тази 
организация на работа, два часа от работното време на 
всека смена се пропиляват просто така, по канавките, да се 
премине на 6-часова смена т.е. четири смени дневно!... Което 
ще позволи, ако напрегнем усилия, проходката да нарасне с 
още два метра. 

Сърмов е подпрял глава с ръка, гледа Любен и следи всяка 
негова дума. Сухото му остроносо скулесто лице сияе от 
възторг. По едно време, с едно от характерните си движения, 
бута бай Владо: 

– Гледай го. Чуваш ли какво говори?... А?... Вие не можете 
да го оцените този човек тука, бе!... Дайте ми го на мене!... 
Аз с него планини ще пробивам. Какви хора сте вие тука, бе!... 
Тц-тц-тц!... Майка му стара!... Да вземе дърво човек, главите 
да ви потроши. 

– Нема да ти го дадем – смее се бай Владо.– Нема!... Друго 
сме намислили за него ние. 

– Какво? – подлага ухо Сърмов. 
Бай Владо мисли малко, после накланя глава към Сърмов 

и с хитро игриво пламъче в очите му шепне. 
– …Но за постоянното и успешно нарастване на про- 

ходката – продължава Любен – са необходими три неща: 
Първо – механизация! Второ – добра организация на работата! 
Трето – дисциплина! Всеки миньор требва да знае, на всеки 
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миньор требва ясно да се обясни къде и на кое место каква 
работа ще требва да върши. 

Докато Любен говори, Сърмов слуша с едното си ухо 
бай Владо, а с другото Любен. От изразителното му лице се 
разбира, че това, което чува и с двете си уши, е извънредно 
интересно, впечатлява го и много, много го радва. Сърмов 
върти очи, едва сдържа възторга си и, неовладял спонтанния 
си порив, вдига ръце и вика: 

– Браво!... Браво-о-о...! 
Тончев поглежда Сърмов и се усмихва. 
Развълнувани, въодушевени и обнадеждени миньорите 

коментират казаното от Любен. 
– Другари...! – продължава Любен. – Другари...! Требва 

да се извърши и голема подготвителна работа!... Без която, 
казаното от мен ще бъде празно приказване. Ние предлагаме 
да бъдат направени някои подобрения от техническо естество. 
Например: Да се направят двукубикови шасита за вагоните. 
С което да се избегне задръстването при фурнела. Да се 
приведат в пълна изправност жп линиите, електрическата 
инсталация, вентилацията. Въздухът не трябва да спира нито 
за минута!... Всеко звено да има специални резервоари за 
сгъстен въздух, така наречените маймунки! От които да се 
захранват пет до шест пистолета. Другари!... – Любен поглежда 
в бележника си. – При това положение ние нема какво повече 
да кажеме и издигаме призива: В тунела вместо три, четири 
смени. Всека смена, атака!... Всека атака, метър и половина! 

Взрив от ръкопляскане и подвиквания. 
От деловия президиум всички ръкопляскат. Сърмов е станал 

прав. 
Любен сяда. 
– Съгласен!… – вика дребен на ръст сух миньор с по-тъмен 

цвят на лицето. – Но да нема оправдания после. Шест часа! 
Шест часа!... Колкото, толкова!... Заваря ли те на забоя, Любене, 
зареден, незареден, не ме интересува!... Минава в наша полза. 
Ако не си запалил първата бомба, вземам ти тѐмпата. 
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– Тѐмпата!... Тѐмпата!... – викат миньори. 
– Съгласни!… – викат и от звеното на Любен. 
– Другари! – вдига ръка един миньор. – Да се направи 

съревнование!... 
Всички са въодушевени! Всички говорят! Не се изслушват! 
– Тука! Тука-а-а...! – вика един, гледа към Пешо и сочи джоб- 

чето на куртката си. – Тука ще ви сложиме-е…! В малкото 
джобче-е...! 

– Кире-е…!  Ботушите  ще  ви  подпетиме-е…! Кире-е...! – 
вика друг. 

Киро и Пешо гледат към Любен, и те искат да кажат нещо, 
но Любен е с гръб към тях и не ги вижда. 

Председателстващият събранието поглежда към Тончев: 
– Да гласуваме ли предложението за съревнование? 
Тончев свива рамене. „Каквото решиш, това!” 
– Другари-и...! – вика председателстващият. 
Но събранието се е разтурили и никой не го чува. Миньо- 

рите се изтеглят към вратата. Чуват се закачки, подмятания… 
Сърмов си пробива път. 

 
Любен, Пешо, Киро и още трима от звеното на Любен 

вървят към жилищното помещение. 
– Пешо-о...! – вика Пепи. – Чу ли-и...? В малкото джобче-е...! 

В малкото-о...! 
Пешо върти очи, иска и той да „каже нещо” на Пепи, но 

поглежда Киро и: 
– Тоя па какво се заяжда. 
Киро вдига рамене. 

 
Бай Владо и Иван Андреев бързат за някъде… 

 
На обекта трескаво се работи. Разтоварват релси и листове 

стоманена ламарина. Оксижените съскат. 
Тончев и непознат мъж със синя дълга престилка вървят 

през двора на ремонтната база. 
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В ремонтната база бръмчат стругове и фрезмашини. 
Стържат ножовки. Тряскат ръчни и автоматични чукове. На 
стените  лозунги: 

„Вагон-шлосери! На борба за предаване в срок на 20 
вагона за ВЕЦ „Батак“!“ 

„От правилното запояване на видията и качествената 
закалка на бургията зависи скоростта на проходката!“ 

Ако някой външен човек мине покрай ремонтната база 
ще си помисли, че минава покрай машиностроителен завод, 
а всъщност е работилница, в която само ентусиазмът е голям. 

 
Тунелът. Навътре и нагоре гърми забоят. 
Любен и трима от неговото звено клечат до една водна 

помпа и пипат тук-там по нея. 
Едни ботуши застояват до тях. 
– Проблем ли има? – пита мъжът с ботушите, кляка до 

Любен и посяга към планката на помпата. – Максимов те вика. 
Мъжът с ботуши е светлокос кокалест младеж. Пръстите 

на големите му ръце са възлести. 
– Я включи – вика Любен. 
Шалтерът е включен и от три места цръква вода. 
– Чу ли ме? – повтаря светлокосият. 
– Сега – отговаря Любен и продължава да гледа в нара- 

стващата локва под помпата. 
 

Любен върви към канцелариите на обекта. Замислен е. По 
едно време поема дълбоко въздух и бута каската си нагоре. 

 
Любен отваря вратата на канцеларията на главния инженер 

и застоява на прага. 
Около бюрото на главния инженер седят Масленков, бай 

Владо, Иван Андреев, Максимов, луничавият инженер и някакъв 
непознат. 

Любен поглежда към Максимов. Максимов му прави знак 
да влезе и се приближи. 
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Бай Владо поема дълбоко въздух и започва: 
– Имаш ли да ни предложиш още нещо ново, Любене?... 
– Какво „ново“? 
Любен посяга за стол, но забелязва, че всички са някак 

особени и остава прав. 
– Работата как върви? 
– Добре. Отлично бих казал. 
Бай Владо събира длани: 
– Знаеш ли защо те повикахме? 
– Ще кажете. 
Любен притегля стол и сяда. 
– Кой мислиш, по твоя преценка така, че най-добре ще те 

замести в звеното? 
Любен е озадачен от въпроса и бави отговора: 
– Всички са добри. До един! Но защо… – безпокойство 

свива сърцето на Любен и той отново поглежда към Максимов. 
Но Максимов му се усмихва. 
– Ще ти кажеме. Нали затова те повикахме. Там е работата, 

Любене, че ние скоро ще се разделяме с теб и затова... 
– Къде ме пращате? 
– Ще ти кажеме. 
– Точно сега ли бе, бай Владо…! 
Любен поглежда и към останалите. 
– Там е работата, че нема време, а има решение тебе  и 

още седем твои другари от Водносиловия път да бъдете 
изпратени да продължите образованието си в Политехниката. 

Любен не вярва на ушите си: 
– Ка-кво-о…? 
– Ще запишете минно инженерство!… – отдалечават се 

думите на бай Владо. – ... въпросът е уреден... стипендия... 
строежът... 

Любен чува откъслечни думи. Думите гърмят в ушите 
му. Оглушават го силни тържествени акорди. „Мечтата му!... 
Неговата мечта да учи се осъществява!“ 

Подават му документи: 
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– Вземи! 
Любен поглежда документите, но буквите се размиват 

пред насълзените му очи. Спазъм стяга гърлото му и Любен 
криви уста. 

Неочакваната голяма радост понякога смазва Човека. 
 

Любен върви бавно по пътя нагоре към тунела. 
(Гледано отдалече.) 

 
Максимов и Любен са в началото на тунела. Максимов се 

е опрял на дрезинката: 
– От теб, Любене, ще стане добър инженер!... Аз не само 

вярвам, но го и знам!... Защото самият ти си бил работник. 
Любен гледа Максимов и се усмихва. 
– …А годините ще изминат, без да усетиш. Сам ще се 

убедиш. В началото ще ти бъде трудно, но с всичко е така!... И 
един ден – Максимов се усмихва, хваща за раменете Любен 
и го разтърсва силно по мъжки, – ние с теб пак ще работим 
заедно. Като колеги! 

 
Миньорското  селище. 
Пред сградата на управлението Любен си взима довиж- 

дане с Иван Андреев, Митьо, бай Георги-ковача, Масленков, 
луничавия инженер, бай Владо, Киро, Стоян… С всички от 
звеното! Пешо прегръща. 

– Довиждане,Любене! 
Всички стискат ръката му. Гледат го усмихнати. Радват се. 
Бай Владо се вълнува: 
– Хайде, моето момче, хайде… И на добър път! 
– Бай  Владо…  –  в  гласа  на  Любен  се  таи  дълбока 

признателност. 

130  



По релсовия път към София гърми дълга влакова компо- 
зиция. Любен седи до прозореца в купето и гледа замислен 
навън. На коленете му има отворен вестник. 

 
София. 
– Как-во-о...?! Сериозно-о…?! Любене?... Любене!... Ало... 
Любен говори с Иван от уличен телефон. 

 
Любен е в нов сив костюм. Влиза в ресторанта, в който 

се събират приятелите му. 
Цветан и двама приятели на Любен са на отдалечена от 

оркестъра маса. Очите им са вторачени във фигурата от 
клечки, която Цветан е оформил. 

Любен стои до масата и чака да го забележат. 
Борис вдига глава да види кой гаден кибик стърчи до масата 

и остава безмълвен с широко отворени очи. 
Любен се смее. 
– Любене… – Цветан скача и сграбчва Любен: – Кога 

пристигна?... Защо  не  се  обади?... Много  си  елегантен, бе! 
Сядай и разказвай! 

– Току-що. 
Любен сяда, обляга лакът на масата, захапва цигара и пали 

цигарата си с клечка кибрит от фигурата. 
– Казвай какво става?... Хайде казвай!... Казвай, бе! – Цветан 

е нетърпелив. 
– Стана каквато стана… – смее се Любен. – Тази нощ ще 

мога ли да преспя у вас? 
– А-а...! И питаш даже – Цветан е готов да го сбие. – 

Тръгваме! Хайде!… 
– После ще дойда. Требва да свърша нещо преди това. 
– Тогава?… – Цветан бърка в джоба на сакото си и слага 

ключ на масата. 
Любен поглежда ключа, но не го взима веднага. Мисли. 
– Вземи го!... Хайде-е…! – подканва го Цветан. 
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– Тогава?… Добре!... Аз ставам! – Любен взима ключа, опира 
длани на масата и се надига. 

 
Любен върви по широка софийска улица и от време на 

време поглежда номерата на жилищните кооперации. Пред 
една жилищна кооперация изважда писмо и сверява номера. 
Уверил се, че номера съвпада, той тича по стълбите нагоре и 
натиска звънеца до една врата. Докато чака някой да отвори, 
той поглежда дали всичко по него е наред. 

Вратата отваря възрастен мъж. Мъжът поглежда Любен 
и пита: 

– Какво обичате? 
– Мария – изчервява се Любен, – вкъщи ли си е?... Тука ли 

живее Мария Кацарска? 
– Тука. По каква работа я търсите? 
– Идвам от Батак. От страна на баща ѝ. 
Мъжът гледа недоверчиво Любен и стои. После попремис- 

лил, поглежда Любен, като за последно и влиза в жилището. 
– Мария? – чува се гласа на мъжа. 
Любен се успокоява. 
– Любене!... – Мария е на вратата. – Любене! 
– Мария! 
На долната стълбищна площадка, събрали глави, двамата 

четат документа за Политехниката на Любен. По едно време 
Мария поглежда Любен и… Радостта си не може да изрази 
с думи! 

 
Хванати за ръце, Любен и Мария вървят по широка со- 

фийска улица. 
– Колко е хубава тази улица, Любене!... 
– Хубава ли е, Мария!?... 
– Да. Много. 
– Мария? 
– Какво?... 
– Защо не питаш къде отиваме?... 
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– Защо?... Нали съм с теб!... – поглежда го предано Мария. – 
Нали сме заедно! 

– Мария... 
Любен слага ръка на рамената на Мария и целува косите ѝ. 

 
(Камерата се движи пред Мария и Любен.) 

 
Край! 

1967 г. 
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