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РУМЕН
С Миглена се запознах в десети клас. Тя вече беше минала подготвителния,
където се учи основата на езика, и учеше в IХв. Това разбрах по-късно. Тогава
знаех, че имам далечна братовчедка в гимназията, знаех, че е по-малка от мен,
но никога не бяхме се виждали, пък и ме мързеше да я потърся.
В някакво междучасие, мисля че беше октомври, току-що бяхме почнали
училище, да, точно така - октомври, с момчетата се бяхме наредили по
радиаторите в коридора на гимназията, когато пред мен тихичко застана
чернокосо, късичко подстригано момиче. Погледна ме с детски големи очи и
ме попита просто:
- Ти как се казваш?
Около мен момчетата се разсмяха. Какво да отговоря? Как се казваш... Що за
въпрос?!
- Защо?
- Защото предполагам, че ти си братовчед ми.
- Ти как се казваш?
- Миглена.
Усмихнах се, скочих от радиатора и се изправих пред нея. Горе-долу цяла глава
стърчах над момичето. Приятелите ми се бяха умълчали и чакаха какво ще
стане.
- Ела! - хванах я под ръка и я поведох по коридора. -Как ме откри?
- Ти си Румен, нали? - отговори с въпрос тя.
- Да, Румен, само че съм ти толкова братовчед, колкото съм внук на папата.
Има някаква далечна връзка между нас, но почти е изчезнала.
Светещите й очи потъмняха:
- Значи не си ми братовчед... Жалко, мислех, че съм си намерила някого...
Стана ми много неприятно.
- Шегувам се, братовчед съм ти. Просто ме мързеше да те потърся и затова.
Миглена се спря, погледна ме недоверчиво, но моята откровеност явно й
повлия. Засия отново:
- Добре, сега ще влизам в час, а другото междучасие ще те потърся отново затича по коридора и се изгуби.
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Върнах се при момчетата.
- Какво се хилите? Братовчедка ми е.
- Абе, знаем ги ние тия братовчедки...
Замахнах с лакът към тоя, дето го измърмори, и се прибрахме в час.
През следващото междучасие тя наистина ме потърси. Аз седях на същото
място, за да може да ме намери, и когато се зададе, слязох, за да я посрещна.
- Защо не си седя, аз щях да дойда. - Миглена сияеше пак.
- Приятелите... смеят се... - моето мънкане я смути.
- Че какво лошо има в това да те търси братовчедка ти?
- Да, ама те не вярват...
Очите й казваха всичко, което премълчаваше. Въздъхна.
- Добре, хайде да се махаме.
Започнахме да се виждаме всеки ден. Аз отивах в коридора на горния етаж,
усмихвахме се и бъбрехме.
Ах, колко приятни минути бяха това! Повечето тя говореше. Сигурно ме
чувстваше като брат, та толкова откровено питаше или разказваше. Аз също я
приемах като... като най-близък човек и с всеки изминат ден чувствах все поголямата близост между нас. И тя е чувствала същото, после ми го призна. Но
тогава малко се смущавахме един от друг. Ами да, тя беше на шестнайсет
години, аз - на седемнайсет.
Идва едно междучасие намръщена и потъмняла и без да каже “здравей”, както
обикновено, без да ме погледне в очите, пита бързо:
- Изглеждам ли ти на глупачка?
Не посмях да се усмихна на неочаквания й въпрос, защото видях, че е
разстроена. А в повечето случаи беше сериозен събеседник. Погледнах я.
внимателно и попитах на свой ред:
- Защо мислиш така?
- Не аз, Станка от нашия клас ми го каза преди малко. Нямала съм си приятел и
затова съм била глупачка...
Тия деветокласнички! Още са такива хлапета, а вече искат да са опитали от
всичко. Ако си нямаш приятел, вече си глупачка! Събират се на групички из
коридорите, а очите им - в момчетата.
- Ти наистина ли си нямаш?
Реакцията й беше толкова бърза, че не успях да преценя думите си. Тя вече е по
стълбите към долния етаж... Глупаво е да я догонвам.
***
Миглена. Това име все повече ме вълнува. Не мога да разбера какво е това, но
чувствам, че все повече забравям защо се запознахме. Когато я видя, винаги се
улавям, че я гледам с широко отворени очи. Толкова е мила и естествена.
Миналото междучасие. Срещнахме се както винаги в горния коридор и се
заприказвахме. Най-често говорим за нас, в смисъл за това кой как живее...
- Знаеш ли, Румчо, мама ме обиди - Миглена говори тихо. - Аз много пъти съм
й говорила за теб. Снощи й разказвах какво си приказваме, а тя като се намуси:
“Миме, ти си още малка, а той е голям. Не бива толкова често да се срещате!”
Румчо, не можеш да си представиш колко се учудих и обидих от тези думи на
мама. Какво лошо има в това да сме искрени с теб, какво лошо вижда тя в
срещите ни?!
Не отговорих веднага. Вдигнах ръце, взех лицето й между дланите си и казах:
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- Миглена, наистина не трябва да се виждаме толкова често в училище. Ще
трябва да се виждаме навън.
Тя сведе поглед, замълча, но с рязко движение се дръпна и ме погледна остро:
- Но нали сме приятели, Румчо, какво лошо има в това?
- Да, да, Миглена. Но виждаш - дори майка ти не вярва в приятелството ни, а
какво остава за хората? Пак ще си бъдем приятели, но само ние ще си го
знаем...
Миглена беше преплела пръстите си, мачкаше ги настървено, бършеше чело.
После се отпусна и въздъхна:
- Добре, Румчо, къде ще се виждаме?
- У нас, естествено. Нашите цял ден са на работа, а ти можеш да се прибираш
със следващия автобус. Вашите и те са на работа.
Започнахме да се виждаме вкъщи. И двамата бяхме свободни следобед и
можехме да бъбрим до насита. Пускахме си музика, обтягахме се на дивана и
говорехме за всичко. Аз естествено не можех да отговарям на целия куп
въпроси, с които ме затрупваше Миглена, но се опитвах. Музика, изкуство,
литература, любов... Все питаше. Аз трябваше да отговарям като по-голям.
- Румчо, знаеш ли колко са ми смешни момичетата от нашия клас. Повечето
едни надути и претенциозни. Гъски! Все си говорят за това кого срещнали
вчера, как го погледнали, а той как им отговорил. Хм... Идват сутрин с
плитчици или нещо наресани, а свършим ли училище, веднага хващат гребена
да се разчесват. И се мажат с червило, та ми приличат на бебета, омацани с
лютеница. Много са ми смешни...
- А ти не се ли мажеш с червило?
- Глупости. Това е толкова смешно. Пък и да приличам на тях...
Мълчим. Слушаме музика. “Юрая хийп”.
- Румчо, сега ще те питам нещо, ама няма да ми се смееш. Обещаваш ли?
- Обещавам.
- Хубава ли съм?... - влажните й огромни очи трепкат под дългите мигли.
- Защо питаш?
- Не, ти ми отговори честно. Хубава ли съм?
- Не, ти ще ми кажеш първо защо.
Тя е приседнала на края на дивана и си играе с някаква химикалка.
- Ами защото не съм...
Прегръщам я бързо и я целувам. Тя потреперва като шамаросана и ме гледа
въпросително.
- Милото ми, добро момиченце, какво го вълнувало! Ами че ти си вече
истинска жена и си толкова хубава...
- Лъжеш! Нали се виждам каква съм. Една такава... - бърчи устни, търси найобидната дума за себе си - ... ами една такава блудкава, мургава, а всички са
бели.
- Ами че това ти е хубавото, Мигленче, това ти е хубостта...
Тогава се случи това, от което се срамувам, като си помисля само... Ръцете ми
защураха като побеснели под тънката й поличка. Пръстите ми - сухи гущери,
захапаха плътните й детски гащички. А нея я нямаше. Дори когато съвсем
голото й тяло за миг ме вцепени... Щуро забих момчешкия си връх в нея. Мег
тихо изохка, разтвори широко очи... По-нататък не помня.
... Може би сгреших... Та тя ми е братовчедка...
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Оказа се, че този ден бил последен от детството и за двама ни.

СЛАВ
- Приятно ми е, Мирослав. За кратко - Слав.
- Миглена.
- О, съименници почти! Заповядайте, седнете при нас.
Не е лошо котето. Да, доста интересно! Какво да й приказвам! На хижата е
съвсем сама, а е офъкана така късичко, че не може да не е ученичка. Пък е и
крехко още, а те гледа право в очите като живяла жена. Странно.
- Как ви харесва тук, обичате ли зимата? - хвърлям й бърз поглед, защото съм
зает с бриджа.
- О, аз съм тук от няколко часа само. Не мога да ви кажа още нищо.
- А не сте ли прекалено сама? - въпросът ми, предвиден за бърза атака, е приет
съвсем спокойно.
- Групата пристига утре, а аз не обичам ученическите истории. Затова
пристигнах сама днес.
Охо! Момиченцето е с претенции! Ей богу, още не мога да я усетя!
- Ще пийнете ли? - подавам й бутилката вино и се усмихвам приветливо.
- Благодаря, не пия.
- Цигара?
- Може...
Тя пали от подаденото й от мен огьнче и млъква, загледана в играта.
- Играете ли бридж?
- Не.
- О, такава дама, а не играе бридж! - подавам на котето да захапе. Тя обаче
отново е спокойна. Пикла! Какво си мисли тя?! Толкова мацки съм свалил, та
тя ли ще ми се опре! А не е лоша, ей-богу, съвсем не е лоша - под пуловера и
дьнките си крие много-о. Заслужава да се опита.
Аз мацките ги деля на две: такива, които с удоволствие дават телефонния си
номер след първата среща, и такива, дето трябва да ги навиваш дълго. Разбира
се, предпочитам първите, а това Мигленче явно е от вторите. Дали да се
занимавам? То още е дете - я има, я няма седемнайсет години.
- Къде учите?
- В езикова гимназия.
- А в кой клас? - вдигам глава от картите и я поглеждам косо. Тя ме гледа
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чисто, леко подигравателно. Не, не се лъжа - жена е. Премълчава отговора и
тихо наблюдава играта, без да ме погледне повече. Утихвам и аз. Мълчанието е
най-коварното оръжие.
- Стана вече късно...- тя допушва цигарата и става. - Аз се качвам горе. Много
ми беше приятно да се запознаем. Лека нощ! - кимва към партньорите ми и
тръгва към стълбите за втория етаж със силна палава походка.
“Аз се качвам горе...” Добре! Мацето е печено. Тръгна си и ме покани горе без
много обяснения... Но ще трябва да довърша играта и чак тогава да се кача. Тия
пък откъде ги намерих?! Ами скучно ми беше, а и те дошли без мацки на
хижата... И аз - от сутринта съм тук и никого не познавам. Все нещо трябва да
се прави. Намерих ги тия и заформихме бриджа във фоайето на хижата. После
дойде тя... Не, не мога да си тръгна току-така. Ще довърша играта и тогава ще
ги чупя.
А Мигленчето ме хареса. Аз не я гледах, но чувствах погледа й... Хайде, Слав,
свършвай с тия и бягай да “спиш”.
- Момчета, вече ми писна тоя бридж! И на мене ми се доспа като на онова маце
преди малко. Чао, утре ще се видим.
Не се стърпях, карай! Сега къде ще я търся? То хижа ли е като хижа - хотел!
Стаи с по две-три легла, има да чу-у-кам по вратите на горния етаж. Абе, защо
не я зарежа? Утре ще я видя пак и ще се заиграем. Знам си. Но тя много ясно
каза: “Групата пристига утре”. И даскалици ще се довлекат, няма начин. Не,
сега!
- Кой е?
Добре, Слав, ориентираш се като кучетата - по миризмата само.
- Аз съм... Мирослав.
- Какво има?
- Знаете ли, искам да ви питам нещо.
Тя открехва вратата на стаята си и ме гледа учудено:
- Не е удобно!
- Сама ли сте?
- Да.
- Е тогава какво му е неудобното?!
- По нощница съм.
- Наметнете се с нещо и не ме дръжте повече в коридора.
Новата ми позната се дръпна навътре, като оставя вратата леко открехната и
след малко ме кани, наметната с жилетка. Сядам на другото легло, нейното е
разхвърляно за сън.
- Да? - тя също присяда, но на нейното легло.
- Поканихте ме на гости и аз дойдох.
- Моля?! - успява да каже само това. Какво се прави на светица?! Нали ги знам
всички какви са.
- Ами да, вие казахте: “Качвам се горе”, което значи: “Заповядайте горе”. Пък и
долу не можехме да си поговорим.
Момиченцето е в истинско, искрено недоумение. Дали все пак не сбърках? На
тия години са едни такива лирични, отвеяни. Трябваше да почакам до утре и да
се правя на галантен. Но тръгна вече, трябва да се играе!
- Не мислите ли, че страдате от прекалено развита фантазия? Била съм го
поканила горе! Глупости! Долу не ми изглеждахте такъв.
- Какъв?

10

- Нахалник, какъв?
- О-о, и обиждате! - смея се, но явно затъвам. Ще опитам по друг начин. Знаете ли, казах ви на вратата, че искам да поговорим. Но това е прекалено
дълго. Искам да ви кажа само две думи: харесвате ми.
Тя трепва, свежда глава, въздъхва. После мълчи. Аз - също. Напипах те,
котенце!
- А защо мислите така? - тя е съвсем сериозна.
Браво, Слав, печен си! Момиченцето е с комплекси. Да не е пък...
- Мисля, че въпросът ви е детински. Извинете за откровеността, но е така.
- А не мислите ли, че е по-добре да си идете? - казва го, но не го иска. Напред!
- Не.
Ставам, приближавам леглото й и сядам до нея.
Тя седи със сведена глава. Погалвам косите й, чакам да ме погледне, за да
разбера как да действам. Тя мълчи, само стиска длани между коленете си.
Бавно ръката ми се спира върху рамото й. Тя не помръдва. Бутвам жилетката от
раменете й... Миглена тръсва глава, поглежда жилетката, после рязко отмята
кичур коси и ме... Боже, колко е уплашена!... Големите й очи са пълни с ужас, а
може би състрадание. Към кого? Слав, махай се, тя е още дете, остави я!
- Извинявай... Лека нощ!
Тя понечва да каже нещо, но аз бързо излизам. Глупак! Да не различа детето от
жената...
След десетина минути се оказа, че Слав не бил толкова глупак. Седях ядосан на
леглото си (и моята стая беше празна, още не бе почнал сезонът), когато на
вратата тихо се почука:
- Слав?
- Кой е?
- Аз съм, Миглена...
Котето се оказа копринено. Една нежна, мека кожа, идеални форми, просто
фантазе!
***
На хижата прекарах чудесно. Постарах се да остана сам в стаята (имах познат
долу) и нямах проблеми с терена. Но Миглена ми създаде доста главоболия. Не
че не ме желаеше, не. Точно обратното. Като се лепна момиченцето за мен,
ужас! Влюби се, горкото. В трапезарията ме чака, за да седне до мен, като
изляза някъде навън, все ще стане така, че и тя тръгва на разходка, и все такива
едни. На мен не ми пукаше от даскалиците й, но групата, която дойде след
Миглена, беше предимно от мацки. И все пресни и крехки като нея.
Деветокласнички, какво искам?! Имаше и момчета, ама те - хлапаци: ще им се,
ама не знаят как. Само вдигат шум и нищо не правят. Пък аз, батко, при това с
брада, а и Миглена парадира с връзката ни. Наложи се да й обясня някои неща.
- Миглена, искам да поговорим.
Бяхме в стаята ми. Тя приседна до мен, усмихна се цялата и ме прегърна:
- Кажи, Слав?
- Знаеш ли, искам да поговорим за взаимоотношенията ни.
- О, толкова сериозно! - тя така мило се усмихва, просто ме обезкуражава. Но
не, решил съм.
- Мег, ти си много мила с мен, но не ме оставяш свободен. Знаеш колко те
харесвам, но харесвам и други...
Мислех, ме тези думи ще я засегнат много и очаквах реакция, но тя остана
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спокойна. Въздъхна:
- Да, ти си красив мъж, а аз какво? Някаква малка, невзрачна хлапачка, а има
толкова красиви жени...Прав си... Искаш да се разделим?
Отново това вбесяващо спокойствие! Овладях се и подхвърлих иронично:
- Ти май не ме разбра. Разбира се, че няма да се разделим. Аз искам само да съм
по-свободен и да не ме гледаш така, когато говоря с друго момиче. Ние сме си
приятели и ще си останем, но аз съм мъж...
- Е, нали ме имаш?! - в очите й проблясва ярост.
- Да, но...
- Аз не мога така! - стана и си отиде. Да върви, пак ще дойде!
Мислех, че ще забрави бързо разговора ни и ще се укроти. Но се излъгах пак.
Момиченцето излезе с характер. Остави ми пълна свобода. Само ме
поздравяваше, ако се видим някъде из хижата, а заговорех ли я нещо,
отговаряше, но винаги бързайки занякъде. И все делово като първата вечер.
Милата, копринената Мег се беше изпарила. Какво пък, да не е само тя? Жени
мно-о-го…
***
Следобед много скучая. Сутрин спиш до десет, десет и половина, после
станеш, закусиш, размотаеш се из апартамента и ето - дошъл обяд. Хапнеш пак
и... Скука, братче! Ако имам кеф, сядам да рисувам, ако не - излизам. А ако
хептен ме мързи, вдигам телефона и развъртам шайби по курветките. Все някоя
си е в къщи и е свободна следобеда.
Днес се сетих за Мег. Два месеца не сме се виждали вече, а сме почти съседи.
То нашият град е с такова щуро строителство, че не можеш да разбереш кой на
кого е съсед. Блоковете са дълги и четвъртити, наредени като стени на кутия, а
вътре в кутията има градинка. Входове, входчета, изходи към градинките,
арки... всичко в неограничени количества. Така и нашето съседство с Мег нашият и техният блок са на ъгъла на кутията, само че нашият е малко подалеч от ъгъла и сме хем съседи, хем - не.
Реших да й звънна, но се сетих, че може да е на училище и се отказах. Въртях
по другите телефони, ама нещо се беше закучило и не сварих никого. Остана
ми само Мег. Какво пък, да опитам. Хайде, Слав, не се прави на госпожица!
Мина й карантината, два месеца са достатъчни. Крайно време й е да влезе в
отбора, може и като резервен играч. Малка е, тя е най-малката от мацките ми,
но не е лошо котето. Само трябва да се поошлайфа малко...
- Ало.
- Да.
- Дом Петкови ли е?
- Да.
- Извинете за безпокойството, може ли да се обади Миглена?
- На телефона.
- Мег, здравей! Слав се обажда... Мег, да не се сърдиш нещо, че мълчиш?
- Слав, откъде ми имаш телефона?
- Хайде сега, въпроси! Ами че ти ми го даде, не помниш ли?
- Не помня...
Мислех, че ще се зарадва, пиклата му с пикла, като ме чуе, а тя отново си
показва рогцата.
- Слушай, Мег, не говори глупости, ами кажи кога ще се видим!
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- Ти искаш да се видим? Нима?! - оттатък гласчето й прозвуча саркастично. - За
какво, ако не е тайна?
Винаги си оставям по нещо у мене, та да имам после за какво да се хвана. Още
от зимата в мене беше останала една нейна книга, тогава не й я върнах, за да
мога да го сторя сега. Казах й.
- А, това ли било? Ами добре, върни ми я.
- Къде?
- Къде, къде... Знаеш ли, след малко излизам до библиотеката, чакай ме след
половин час в градинката долу...
Докато да кажа, че ще е по-добре да дойде в къщи, слушалката от другата
страна заглъхна. Ало, ало... - нищо. Мег беше затворила телефона. А-а, това
момиченце ще ме амбицира! Ще ходела до библиотеката... Глупости! Пак се
опитва да изглежда интересна. Нищо, аз ще се замъкна до градинката, но тя ще
дойде в къщи. Да не съм Слав, ако не дойде!
Пет минути вече седях на пейката, бях дошъл навреме, а Миглена не идваше.
На мен цялото време ми е свободно и пет минути са нищо, но за една среща...
Плюс това за Слав!... О, нещо не е наред. Таман станах да си тръгвам и тя се
зададе откъм техния блок. Като че ли само това е чакала - да стана да си тръгна,
за да дойде. А може би наистина го е чакала; пейката се вижда от задния вход
на блока им.
- Здравей, Мирославе! Извинявай, че те накарах да чакаш, но така се наложи...
Боже господи, та тя е пораснала за тези два месеца! Копринената Мег е още по
жена. Глупчо, глупчо, виж какво маце живее под носа ти, а ти се мъкнеш по
другите квартали...
- Здрасти, откога съм Мирослав?
- Питай майка си, защо питаш мен? - Миглена се засмя широко, волно. Никоя
жена не ми е говорила така, а тя... Хм...
- Добре, хайде към къщи! - опитах се и аз да се засмея.
Гледаше ме, стоеше права пред пейката и ми се присмиваше. Но не се учуди, а
попита:
- Защо?
- За да питаме майка ми, защо...
- О, въобще не ме интересува как се казваш и защо. Давай книгата и да вървя,
че нямам време.
- Мег, Мигленче, ти не ме разбираш! - опитах се да я погаля, но тя се отдръпна.
- Защо се държиш така с мен?
- Мирославе, какво искаш от мен? - стана сериозна, сега ще е още по-трудно.
- Седни да поговорим.
- Какво има да говорим, Слав? - приседнахме на пейката, а тя заговори
уморено, като стара жена. - Няма какво да говорим... Мислиш ли, че през тези
два месеца не съм искала да говоря с теб? Мислиш ли, че не съм премисляла
нашата връзка хиляди пъти? Ти пожела да си свободен и си свободен, какво
повече искаш от мен?
Сега трябва да внимавам да не оплескам работата пак:
- Мег, не си права...
- Да, не съм. Ще си вървя.
- Почакай, книгата. Нека си поговорим още.
- Не, сега не мога. Друг път.
- Утре да ти завъртя ли един телефон?
- Може...
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Стана и тихо се отдалечи. Гледах я в гръб, попивах с очи плавните й движения
и я желаех. Да я настигна ли? Не, утре ще я имам пак!
На другия ден завъртях. Тя веднага вдигна слушалката.
- Мег, как си?
- Добре. Ти ли си, Мирославе?
Пак това Мирослав! Мислех, че ще е по-лесна след вчерашния разговор.
- Да, Миглена, аз съм.
- Кажи!
Пак ще ме ядоса това момиченце!
- Какво да кажа!
- Нали искаше да поговорим?
- Да, но по телефона...
- Какво, искаш да дойда във вас?
- Да. Знаеш ли къде живея?
Миглена не отговори нищо и затвори телефона. След десетина минути на
вратата ми се позвъни. Беше тя.
- Заповядай!
Мег стоеше на прага и не помръдваше. Засмях се колкото може по-небрежно:
- Хайде, не се прави на дете! Влез!
Тя пристъпи бавно навътре. Аз затворих вратата.
- Слав, какви са тези икони по стените? Да не си вярващ?
- Глупости!
- А тогава какво?
- Аз ги рисувам.
- Това ли работиш?
- Не чувстваш ли, че много питаш?
- Кажи ми де! - Миглена е завряла нослето си във врата ми и се глези. Таман я
свалих наново и да я изпусна. Я по-меко!
- Как да ти кажа, това е хобито ми, Мег, но това е и работата ми. Когато ми
стане тъпо, сядам и рисувам.
- А защо не работиш?
- Аз съм свободен човек... Дъртите да бачкат!
Мег зяпа по стените, зяпа мен, после пак иконите. Явно нещо не й увира
главата. Всички ли жени са толкова тъпи?...
***
- Сексът е свобода, да правиш секс значи да се осъществяваш, да умееш да
правиш секс, това значи да бъдеш щастлив...
Мег седи на една люлка в градинката и ме гледа с интерес. Продължавам:
- Ти преди беше някакво глупаво момиченце. Мислеше, че след като сме
правили секс, значи се обичаме. Няма такова нещо! Сексът не е на върха на
любовта, а в основата. Как ще се обичат двама, след като не са си паснали
предварително? Сама прецени: ходят година-две, обичат се до полуда, а не са
опитали кой какво може. Разочароват се след толкова чакане. Защото чакаш ли
нещо дълго, когато го получиш, в повечето случаи си изненадан от това колко
просто било. И разбираш, че не е имало нужда от толкова притеснения и
приготовления. Просто прави, каквото ти се прави.
Мег се полюшва лекичко, люлката скърца в мрака на лятната нощ, а аз не
спирам:
- Виждаш ли колко лесно е да се приеме един мъж, който не е само твой? Ти
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преди се мусеше, че съм искал да бъда свободен. А свободата е най-висшата
изява на човешкото щастие. Ти не искаше да съм щастлив, а това си е егоизъм.
Какво ни пречи сега това, че от време на време прескачам до някоя мацка.
Желаят ме жените, харесват ме... но най-важното: те повечето са ми миналото.
А ти ме ревнуваше от тях. От миналото не трябва да се ревнува...
- Добре де, но имаш и нови връзки.
- Нови връзки! Жени, с които правя секс, нищо повече!
- Значи и аз съм една от тях?
- Да, в началото беше. Но виждаш вече колко време се мъкна с теб, а това
никога не е било.
- Значи ме обичаш?
- Нали ти казах - това, че правим секс, не значи още, че се обичаме.
- Има вече половин година, откакто се познаваме...
- Толкова.
- ... и аз мисля, че те обичам вече...- Мег продължаваше да се люшка.
- Недей, когато се разделим, ще ти е трудно.
- А защо трябва да се разделяме?
- Ще си писнем...
- А сега?
Отивам до люшката и я спирам. Търся с пръсти устните на Мег, дланта ми се
спуска по вратлето й...
- Мег... Мег, стани...
- Слав, ти си луд! Ще ни види някой! Не, недей...
- Мег... Мег... отпусни се... Бъди щастлива там, където пожелаеш...

ОГНЯН
В Европа живеят хора от сто хиляди години; в Азия - от милион години преди
новата ера, а в Африка - от милион и половина години. В Европа хората са
бели, в Азия - жълти, в Африка - черни... А ние какви ще бъдем след години,
какви ще бъдат тези, които ще дойдат след нас?... Като теб, Миглена - мургави,
стройни й красиви. Ти си момиче на бъдещето, не разбираш ли това? Как искам
да ти кажа всичко това сега, когато според думите на по-възрастните стъпваш в
зрелостта, тази вечер, когато аз съм сам и не съм сам, защото съм с теб там, на
бала. Абитуриентският ти бал, най-красивият миг поне за мен.
Колко бях щастлив, когато ми каза, че с нетърпение очакваш бала. Мислехме,
обмисляхме тоалети -дневни, вечерни; обувките какви да са, откъде да ги
купим. На другия ден, вярно, поядосвахме се из магазините. Как няма да се
ядосаш? Аз, дето съм мъж и нищо не разбирам от дамски десени, пак можах да
преценя колко са смити и смачкани платовете. А и да са хубави, пак нищо не
може да ти хване окото, защото всичко стои небутано по рафтовете на тъмния
магазин. И не сме малък град, срамота е... А предишния ден бяхме толкова

15

щастливи... Ти постоянно се усмихваше, показваше ми някой модел и ме
попитваше: „Огняне, това как ще ми върви?” После нещо друго ти хареса и пак
„Огняне, Огняне”... Ти никога не ми говориш на галено, може би защото съм
доста години напред... „Виж, с това ще съм по-добре, талията ми ще се качи повисоко...” И все така.
Не ти харесаха платовете тук, отиде в Стара Загора. Там намери подходящ,
върна се, отиде пак за поръчка на роклята, работата се оправи. Не един, а
четири тоалета направи. Баща ти какво е казал, не знам... Той не е по модите...
И после изведнъж: „Няма да отида и толкова!” Откъде ти дойде пък това наум?
Не ти отивал вечерният тоалет, изглеждала си като циганка...
Винаги ли трябва да доказваме красотата чрез отрицание? Или може би
наистина си искрена в самооценката си? Аз не намирам за уместно да се търси
само формалната красота, тази, която грабва от пръв поглед. Един човек, бил
той жена или мъж, всякога може да бъде красив, независимо от това как
изглежда. Достатъчно е да си естествен, от това по-красиво няма. А ти си
толкова непосредствена и мила. Как можеш да се съмняваш в чара си, в твоя
скрит галещ чар. Аз не знам дали бих могъл да ти кажа тези думи, познаваш ме
- не говоря много. Предпочитам да си мълча и да ти се любувам. Да не говорим
за това, че изгарям от ласките ти.
Ти така изведнъж дойде в живота ми, че не можах да разбера какво се е
случило. И преди съм се влюбвал, и преди съм имал момичета (това е съвсем
естествено, Мег, вече гоня трийсетте), но ти си си ти. Моята Мег, моята
единствена Мег. Да знаеш колко искам да ти говоря тези неща, когато ти
говоря за литература или за антично изкуство. Но съм такъв човек - не мога да
разкривам чувствата си. Хем го съзнавам и пак не мога. Мисля, че е съвсем
несериозно да говориш за чувствата си като гимназист.
Помниш ли как се запознахме? Аз защитавах Данте, моя любим автор. Мисля,
че даже цитирах цял пасаж от „Ад” в защита на неговата платоника към
Беатричие. Неговата духовна чистота, изпята в детската му любов, неговата
тлееща цял живот мъка по изгубената любима. Тогава ти, Мег, незабелязана
досега от мен, защото компанията беше от хора на моята възраст и просто те
мислех за случайно попаднало между нас дете, ме изненада с апострофа си: „А
какво ще кажете за Джема де Доноти и петте сина, които Данте има от нея?”
Гледаха ме две очи - огромни, дълбоки и блестящи, пълни със старческа
ирония.
Това ме обърка, признавам си. Не фактът, че ти знаеше за Данте с подробности,
а това как ме гледаше. Та ти беше най-малката между нас, а в погледа ти се
четеше толкова умора и сарказъм... Очите ти казваха: „Защо си седнал да
защитаваш такава фикция - чистата любов? Та дори най-искреният й певец не е
устоял на земното, истинското! Има ли нужда въобще от приказки?!”
Аз не можех да си обясня реакцията ти – осемнайсет годишно момиче, още във
възрастта на розовите очила, а с такъв поглед върху нещата. Може би съм се
объркал, а сигурно съм се зазяпал по теб, защото смутолевих: „Това е отделен
въпрос, който няма отношение към любовта на Данте с Беатриче. Прочетох
съжаление в очите ти и много ме заболя. Ти каза: „Откровен сте, а това е
хубаво...”
Докъде стигнах, скъпа Мег! Да бъда окуражаван от деца. Да, ти си дете още, не
се сърди. Мислиш ли, че не виждам, че не е така в живота? Мислиш ли, че не
съм земен като всички други? Просто всичко е устроено така, че ако речем да
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отричаме, можем да отречем всичко. Всяка човешка дейност, била тя духовна
или физическа, има своите негативни страни. Това е неминуемо. Повтарям неминуемо! И в любовта е така. Ти си още момиче и не можеш да се съгласиш
с някои човещинки, както ги наричат... Заслушвала ли си се в някоя биография,
която четат на всеослушание по даден повод? Когато искат да споменат, че
видната творческа личност е с отношение към нежния пол и чашката, а това е
вече обществена тайна и не може да се премълчи, казват: „Нищо земно не му е
чуждо” и въпросът се изчерпва. Това е животът, това в крайна сметка е
природата - човек иска своето.
Друг е въпросът какво дава. Но това е много дълго, някой път ще ти говоря за
него...
Тогава си помислих: „Това момиче или е интуитивен нихилист, или е
надраснало възрастта си, за да говори така”. После се загледах и открих, че си
красива. Твоята красота е такава, че колкото повече се вглежда човек, толкова
нови черти и качества в теб му се проясняват. Тази притаена женственост в
детските ти черти, този прям поглед, полупритворените ти влажни устни.
Всичко това говореше за една изострена сетивност, която рядко се среща. Не
мога да кажа какви чувства съм имал в този момент, но нещо ме кара да ти
обърна по-голямо внимание. Не като на жена (тогава за мен беше още дете), а
просто като интересен човек.
Започнахме да се виждаме, да говорим, да спорим. Ти наистина се оказа
интересен събеседник. Защитаваше тезата, че човекът е животно и нищо чисто
няма в него. Откъде се беше натрупала тази горчивина, откъде можеше да си
видяла живота толкова грозен и брутален? Та ти едва завършваше гимназия, а
занапред?... Заех се да търся. Да, Мег, точно така - да търся. Търсех корените
на твоето безверие, търсех причините за твоя сарказъм, опитах се да ти покажа
чистотата на едно битие. Говорех ти за какво ли не, всичко, което дългите
години на учение и факултетът по право ми бяха дали. Исках всичко да ти
кажа, исках да върна детето в теб. Цитирах ти Аристотел, Платон, Хегел,
накарах те да ги четеш, почнаха да те вълнуват. Това ме радваше, това ме
обнадеждаваше...
Много се обърках, когато ме погали за пръв път. Ти ме погали, Мег! Нещо
горещо се сви в мен и се наелектризира, главата ми забуча. Ако се поддадях на
внезапния порив на нежност, ако те пожелаех, ако те имах, какво щеше да се
получи с тези два месеца труд? Моята физика щеше да опропасти труда на моя
разум. А ти толкова ми харесваше...
Може би тогава ти ме разбра. Както стоеше права пред мен, отпусна се на
страничната облегалка на фотьойла, в който седях, и се сгуши в мен. После
тихо ми прошепна: „Огняне, на теб всичко земно ли ти е чуждо?”...
Ти ми се подигра! Ако отвърнех на ласката ти, моите думи щяха да отидат на
вятъра, ако се отдръпнех, щях да изпадна в смешно положение като мъж.
Дидактикът и мъжът се бореха със страшна сила в мен, когато ти прошепна
отново: „Огняне, не ставай дете!”
След това те попитах: „Мег, какво харесваш в мен? Та аз нито съм хубав, нито
съм представителен, вече почнах да олисявам... а и с тия очила...” Думите ти
тогава ще ги помня цял живот. Ти ме целуна и се усмихна: „Ти си човек,
Огняне. Това ми харесва - помълча малко и добави: - А си и мъж, а аз съм
жена...”
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Да, ти си истинска жена, Миглена, а си много малка да бъдеш такава. Твоите
осемнайсет години не са пределни. Не знам, може и да не е така. Но едва тогава
започнах истински,да те откривам, момичето-жена, с всичките ти
противоречия.
Не можеш да си представиш колко се изненадах, когато дойде веднъж
запъхтяна и ми съобщи сериозно: „Аз се записах да тренирам джудо”. Така ме
учуди, че не се стърпях и попитах веднага: „А за какво ти е?!” Ти се сепна,
изгледа ме продължително и заяви: „Да се защитавам!”. „От кого?”... „От
нахалници!”... „Добре де, ами аз за какво съм?”... „Няма да бъдем все заедно я,
все някога ще се разделим”... „А защо има нужда да се разделяме?”... „Такъв е
животът, Огняне, все някога ще се разделим...”
Онази Мег, която с ирония ме питаше за жената на Данте. С увлечението си
към теб съвсем бях забравил твоите възгледи за хората. Сега ми го напомняше.
Жалко, мислех се за по-силен...
И тази нощ. Пределът на детството и зрелостта... Глупости! Какъв предел
можем да търсим на тази възраст, какво детство на тези години?
Абитуриентски бал, абитуриенти... Деца - зрели деца. За една нощ... Като
птиците - яйце, хряс и след секунда е пиле. Да, но човекът не е птица.
Мег, Миглена, как ли се чувстваш сега? Дали те вълнува още вечерният ти
тоалет, дали си разбрала, че не само ти се чувстваш неловко в тези натруфени
одежди? Как ли възприемаш този панаир на платове от чужбина, лъскави
колиета и прически? Може би вече си се прибрала, да, късно е вече...
И може би беше права, като не искаше да отидеш на бала, може би...

СЛАВ
Дъртият ме завря във Ветеринарния в Стара Загора. Видя му се малко, че ми
уреди гимназията след като ме бяха изключвали веднъж - дваж и сега ме писа
студент. Заминах. Какво пък! Дай да опитаме студентския живот, сигурно е
гот. Поне няма да скучая из къщи, а ще се развъртя из студентските квартирки.
Мацки, колкото щеш! Само за Мег ми беше малко кофти като тръгвах, но
нямаше начин - дъртият като разбра, че не ми се ходи много-много, ме заплаши
да ме остави на сух режим. А без строшен грош в джоба не се деяни.
Как избутах първата сесия - и аз не разбрах. Явявах се, явявах се, явявах се редовни, поправителни сесии, бях се настървил и прескочих трапа. Дъртият все
ми повтаряше като си ида вкъщи, че ако изкарам първата сесия, да не го изложа
де, нататък следването ми е уредено. Като разбра, че съм избутал изпитите, се
размаза от кеф. Изпрати цял кашон уиски. Оляхме се с ветеринарните деятели...
Сега вече е краят на втория семестър и аз естествено зарязах даскалъка. Да
видим дъртият как ще се представи, като нямам нито едно присъствие. Нали
обеща. Аз си карам кефа и разигравам новия антураж. Много ми се лепят тия
глупачки, не мога да се отърва от тях.
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Една сутрин се позвъни на вратата в квартирата ми, аз отворих и се изненадах
доста. Мег. Усмихва се на вратата и ме чака да я поканя. Много се зарадвах, ей
богу!
- Заповядай, влез. Какво търсиш в Стара Загора? Не си ли на училище?
- Слав, ти забравяш, че съм абитуриентка вече...
- О, госпожицата завършва?
- ... и по тази причина... - гледаше ме с лукавството на дете, което поднася
неочакван подарък - ... по тази причина идвам да те целуна.
После разбрах за какво идва, няма да се дигне чак дотук заради мен, я. Искала
да си потърси плат за абитуриентска рокля, та затова дошла. В нашите
магазини нямало, а тук - по-голям град, окръжен, повече ще има. Попита ме
дали ще мога да ида с нея по магазините, та да изберем заедно. Попита ме и
дали имам училище. Аз се изсмях. Ходихме и избрахме.
Прибрахме се в квартирата, до влака й оставаха още два часа и имахме време.
Естествено е да я пожелая. Но тя се дръпна и съвсем сериозно ми каза:
- Слав, аз си имам приятел. Недей!
Стана ми малко кофти, но се овладях и се изсмях:
- И какво от това?
- Как какво?! Аз съм негова...
Отдавна не помня да съм се смял толкова и така дълго. Кисках се като луд, а
Миглена ме гледаше с широко отворени очи:
- Защо се смееш? Какво смешно има в това? Кажи!
Още не можех да се успокоя. Продължавах да се превивам.
- Слав, Мирославе, моля те, престани...
Чак сега забелязах сълзи в очите й. Спрях се.
- Мег, ти си свободна жена. Ти не си на никого.Това е смешно. Ти си си своя и
можеш да правиш каквото пожелаеш, защото си свободна. Запомни: свободна!
Миглена обърса сълзата, подсмъркна като дете и си повтори:
- Аз съм негова...
- А защо дойде да ме целунеш?
- Ти си ми стар приятел, защо да не те целуна?!
Пак не издържах и се захилих. То се видя, че нищо няма да излезе, пък и моето
настроение се развали...
- Мег, хайде да тръгваме. Ще се поразходим и ще дойде време за влака.
Движехме по главната, Мег не беше проронила нито дума, аз също мълчах.
Какво да говорим, толкова бяхме говорили преди, а тя нищо не беше разбрала.
Сега съм далече, кво ми пука?
Стигнахме гарата, влакът дойде. Мег още мълчеше.
- Хайде, качвай се, ще изпуснеш влака...
- Слав, искам да поговорим.
- Добре, но как? Аз съм тук, а ти - там.
Миглена вече се качваше на влака.
- Аз ще дойда, ще намеря начин да дойда. И то скоро. Чакай ме!
Замина си.
След два дни пак пристигна. Този път да даде тоалета си за шев в модна
централа. После идва пък на проба...
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Беше успокоена, беше предишната, копринената Мег.

ОГНЯН
Едно ветрило като го разтвориш и наредиш по перата му къщи, се получава
селце - нашироко разстлано и спокойно. Хората в него живеят с грижите и
радостите си между зеленина и въздух. Същото ветрило като го затвориш и
изправиш заедно с къщичките, се получава жилищен блок. Градски жилищен
блок. Но хората и къщите вече са се наредили плътно стена до стена, глава над
глава, радост над грижа, смях до печал. Разстоянията са се вместили в кутии,
хората и проблемите - също. Проблемите, били те добри или лоши, са станали
общи.
Така е в повечето нови градове, така е и в нашия.
Добре, хубаво. Но кутиите, които са събрали толкова различни страсти в едно,
малко по малко започнаха да изменят психиката на хората. Предишната
широка селска душа, свързана кръвно със земята, се откъсна от нея и се
заблъска в стените на кутиите. Хората се затвориха, научиха думата
„алиенация”, а редом с това трупаните векове наред предразсъдъци и догми за
поведение и благоприличие разцъфтяха с още по-ярки цветове върху главите и
езиците на така наречените съкооператори.
Какво ме наведе на тази мисъл? Моята Мег и по-точно красивата ни връзка.
Никога не съм се чувствал така свободен както с нея, никога не съм се
възторгвал от прости на глед неща. Малки нещица от живота, които
забързаният прозаичен човек отминава или стъпква в краката си от невнимание
или злоба. А облъхнати от топло женско чувство, същите малки нещица стават
големи.
Не, някак болно ми е от вчерашния разговор. Какъв ти разговор, някаква
клевета за Миглена, долнопробна и гнусна, излята от „приятелски” чувства
върху главата ми.
„Как можеш да се занимаваш с подобно момиче?! Та тя е такава и такава. Била
е на този и този, а ти, Огняне, докато се захласваш по нея и я развеждаш по
градинки и кинца, тя най-нахално си развява опашката с един дългуч с брада,
нехранимайко и развратник, синче на незнам кой си...”
Много ме заболя, много. А и не знаех какво да му отговоря на моя
„благодетел”, защото се аргументира с факти, дявол да го вземе. От миналото
й, от настоящето й... А какво минало може да има едно осемнайсетгодишно
момиче? Това е несъвместимо, нещо куца тук. Не знам и за кого ме боли наймного. За нея ли, за мене ли, за нашата близост или за хората, които вършат
зло. А дали е зло това, което сториха с мене? Той ли е виновен за моя смут или
причините, които са го довели до тая постъпка. Тези кутии, това тесногръдство,
което изхабява хората, сигурно те са виновни.
Но какво ли са ми виновни хората? Обществото е изградено на някакви
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принципи, които трябва да се зачитат. Това е закон - от античността до наши
дни човекът живее с хората и за тях. Друг начин няма...
Миглена, моя мила, откровение мое, нали това не е истина?
***
„Жената е най-загадъчното явление в природата! Човек може да разчупи
всичко около нея и пак да остане изненадан от поведението й.” Тази мисъл на
Димитър Димов се върти от два-три дни в главата ми, дни, в които Мег би
трябвало да не съществува вече за мен. Но не става така, колкото и да се
залисвам с работа или с книги.
Още не мога да проумея какъв е този демонски пламък в това крехко създание,
дали той е генетичен или е привнесен насила отвън. Дали философията й за
живота е искрено убеждение или някаква възприета поза за прикриване на
комплекси?
Много думи си наприказвахме онзи ден, а думите развалят всичко. Дори съм
убеден, че всички злини са причинени от думи. Но от друга страна, нали
именно със способността да обменя мисли и чувства чрез речта си човек се
отличава от животното. Животинско начало - човешко начало, робуване на
първичното - развитие. Дали тази съпоставка е фиктивна или реална?
Пожелах да се видим с Мег. Времето й беше разграфено до секунда, защото
четеше за кандидат-студентски изпити, но както винаги мило се отзова и се
срещнахме привечер на входа на парка. Целуна ме както винаги, хвана ме под
ръка както обикновено и както всякога не се обърна към мен на галено, а с
цялото ми име: „Здравей, Огняне”.
Поведох я нагоре по алеите, а в съзнанието ми, пред очите, във всичките ми
сетива кънтяха думите на „благодетеля”: „Как можеш да се занимаваш с
такова момиче? Та тя е...” Глупако, и да е така, защо разваляш очарованието от
красивото, защо бъркаш с голи пръсти в душата ми. Как да започна и какво
всъщност искам от нея? Не, няма да мога. Но пък нали сме само ние, двамата, а
пък имам и планове за бъдещето си, свързани само с нея. Нали съм й го казвал.
Как мога да срина в праха толкова прекрасни мигове с нея?
Казах й всичко, открай докрай, всичко, каквото ми бяха наговорили. Бързо, с
почти затворени очи, за да не гледам в нейните. Вървяхме бавно в здрача на
дърветата в парка, чувствах ръката й върху моята, но очакваната реакция от
нейна страна не дойде. Или поне не я показа. Въздъхнах, а тя след кратка пауза
попита: „Свърши ли?”... „Да”... „И искаш обяснения от мен?”... „Да”...
„Всичко е вярно. Нямам какво да ти кажа”.
Нещо секна в гърдите ми, нещо студено се свлече по лицето ми, а от устата ми
излезе: „Нека поседнем, уморих се”. По някаква нелепа случайност бяхме
стигнали до разрушения летен театър на града в края на парка. Винаги когато
съм идвал тук, съм си мислел за преходността на земното, за смисъла на
човешкия живот... Полукръгъл, във формата на античен гръцки театър под
небето, този театър от много години насам стоеше празен и ридаещ. Пейките,
арките долу на сцената, входните врати, оградата, всичко, кое повече, кое помалко, беше рухнало. Проектантска грешка просто, театърът сложен на края на
гората, в задънено местенце, където хората не биха желали да го посещават,
защото навява не радост, а смут. И как се случи, че точно в този момент ние с
Миглена трябваше да попаднем тук... Провидение...
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Очите ми блуждаеха по каменните руини, които в здрача приличаха на
уродливи пребити хора, а душата ми се луташе още по-жестоко от тях. Исках с
нещо да оправдая Мег, исках нещо да се случи, така че този разговор да не
беше започвал въобще. Но само попитах: „Това значи ли, че трябва да се
разделим”... „Не”... „А какво?” Миглена тихо се изсмя: „Това значи, че си
старомоден”... „Какво-о?!”
„Не си в крак с времето си, Огняне. Ти живееш с това” - и развя ръката си по
руините на театъра.
„И така да е. Но все пак мислехме да ставаме мъж и жена. Какво ще кажеш
тогава за оня... какъв беше?”
„Слав. Той ми е приятел, а ти си ми годеник”.
„Да, но този, който ми наговори за вас, е негов съсед и казва, че те е виждал
много по-често у тях, отколкото у нас. Пък и сте били... как да кажа... ти си му
била момиче, което предполага, че си му и сега”.
Очаквах, че поне това ще я засегне, но тя отново остана спокойна: „Аз не съм
негово момиче, а съм твое. С него правя само секс”.
Възмутих се до дъното на душата си:
„Та ти говориш като за тренировка, като за спорт, а не като за човешко
отношение!”
„Грешиш, сексът не е човешко отношение, а животинско. Със Слав чисто и
просто се привличаме сетивно, физически. Това не пречи на нашето щастие с
теб”.
„Но това е най-голямото тайнство на природата!”
„Не, това е приятелство. Аз не мога да бъда приятел с мъж, без да съм била
негова. Това е нормалното”.
Миглена говореше съвсем откровено и си вярваше, което беше най-идиотското
в случая. Всичко се срутваше, не можех да я приемам повече така. Та тя с тази
психика никога не би се променила за в бъдеще. Какво щеше да стане с нея, ако
продължаваше да мисли така, какво?
Поведох дълъг разговор с нея. За всичко и най-вече за тази нейна мнима
свобода, която тя виждаше в произволното си „приятелство” с мъжете. Тя
продължаваше да спори. Не можах да я убедя. А когато си тръгнахме, се засмя:
„Знаеш ли, със Слав сме правили секс дори тука, в този разрушен театър, а с
тебе вечно сме се спотайвали като мишки...”
Не издържах и й зашлевих шамар. Единствената плесница в живота ми. И то
върху момиче.

ЗВЕЗДОБРОЕЦА
Звездоброеца - така ме нарече моята учителка. Когато дойде за пръв път в
обсерваторията, погледна, пипна тук-там и ме попита:
- Всъщност, какво правите?
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- Как какво, броя звездите! - пошегувах се, но тя го взе насериозно.
- А не е ли вече късно за един четиридесетгодишен мъж да брои звезди? - не
дочака отговора и поклати замислено глава - Звездоброец...
Оттогава започна да ме нарича така. В клас се обръщаше винаги на фамилното
ми име, но когато дойдеше в обсерваторията, винаги ми казваше
“Звездоброецо”. Може би защото дълго време си говорехме на “ви”, и на нея,
пък и на мене (въпреки че спокойно можеше да ми бъде дъщеря, все пак ми
беше учителка) беше неудобно да се обръщаме един към друг на малките си
имена. Така за нея останах Звездоброеца... Тя в началото беше другарката
Петкова, после “вие, Миглена”, Миглена, Мег, моето момиче... Аз безименният звездоброец.
Нашата обсерватория е скътана в парка на града, като вървиш нагоре, вляво от
главната алея. Целият ми живот мина в нея. В началото, още млад специалист,
всичко ми беше интересно, откривах все по нещо ново, после отварях
справочниците и виждах, че това, което съм открил с толкова радост, е описано
доста преди мен. Поулегнах, поостарях и професията ми понатежа. А когато
моята малка учителка по немски ме попита за смисъла на работата ми, разбрах,
че съм остарял, без да оставя нещо на този свят. Семейство, деца - всеки има.
Това е основното човешко задължение. И аз имам. Реализацията ти като
мислещо същество е по-важна, а продължаването на рода е физиологична
даденост на всеки що-годе нормален мъж. Да, Звездоброецо, така е. Тази
истина беше хвърлена в лицето ти от момиче, което може да ти бъде дъщеря по
години. От пръв поглед, съвсем спонтанно, а аз почти двайсет години не съм го
видял. Странно... Не, жалко и доста прашно!
А моята учителка започна все по-често да идва в обсерваторията. Като че ли с
всяко свое посещение да ми напомня отново и отново първите си думи. Не й се
сърдех, тя все още си беше дете - току-що завършила езикова гимназия, сега
преподавател във вечерни курсове за възрастни. Какъв парадокс - най-малката
от всички в класа вечер беше учителката. Какво да се прави, така се получава
понякога - не този, който е пораснал, преподава, а този, който го е заслужил.
Така и тя - учила, сега преподава на нас...
Идваше, мълчеше в началото, а после питаше. За какво ли не питаше, какво ли
не я интересуваше. Всъщност така се и сближихме. Урокът беше свършил и
колегите от курса си тръгваха. Аз, понеже седях все в дъното на залата, излизах
последен. Миглена... не - другарката Петкова, стоеше отпред и изчакваше да
освободим помещението, за да заключи след нас. Когато минах покрай нея, тя
ме спря с думите:
- Извинете, ще мога ли да ви отнема малко време?
- Да, разбира се, другарко Петкова.
- Момент, да заключа и ще поговорим...
Тогава се почудих какво ли има да ми казва. Нямахме никакви допирни точки
освен обучението по езика. А там бяха добри, тя си вършеше работата... не
знам как да се изразя... Най-точно би звучало... м-м... да, точно така! Тя си
вършеше работата мило. Мило ни посрещаше, мило ни изпращаше, винаги се
усмихваше, мило ни напътстваше и мило ни караше да зубрим, ние старчоците. Е, не баш старчоци, ама някакво момиченце, което доскоро е
връзвало косите си на плитчици... Като се поставям на нейно място, не бих
могъл. А тя го вършеше с тактичност, на която можеше да се завиди.
Почаках да заключи и тръгнахме по коридора към изхода. Тя беше прегърнала
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някакви книжки досущ като ученичка. Как да повярваш, че това ти е
учителката?!
- Знаете ли, искам да ви задам въпрос, може би ще ви се стори смешен.
Интересува ме отношението ви към летящите чинии. Научих, че сте астроном,
а този въпрос ме вълнува. Така наречените неиндефицирани летящи тела.
Какво било! А аз се чудих какво съм сгазил лука пред нея.
- Този въпрос беше нашумял преди няколко години. Сега се позабрави. Откъде
се сетихте за тях? - усмихнах се, за да я предразположа.
- Четох в “Орбита” някаква статия и се размислих какво е това всъщност. Дали
са метеорити или наистина са ракети на извънземни цивилизации. Това е
въпросът ми: дали има някаква научна истина в тази хипотеза или всичко е
въпрос на фантазия.
Бях в добро настроение и се пошегувах:
- Летящи чинии се наблюдават само в тесен семеен кръг.
- О, не ме разочаровайте!
Бяхме излезли на улицата и това беше добре дошло за мен. Как се изложих
пред това момиче! Стар глупако!
- Накъде сте? - тя посочи точно противоположната посока на моята. - И аз съм
натам. Ще ви поизпратя, късно е.
Вървяхме в мрака на града, тя чакаше да заговоря, а аз се чудех откъде да
започна. Та това е неизчерпаема тема, в нея се заключва почти цялата земна
цивилизация. Ако почна да говоря, ще откараме до сутринта. Казах й го. Тя се
спря, наклони главата си на една страна и попита:
- Затова ли искахте да потулите отговора зад шегата? А после като на малко
дете да ми обясните, както се обяснява за щъркела? Благодаря ви, в къщи ми е
достатъчно! Аз ви попитах, защото и аз съзнавам колко е сериозно.
Съвсем ме смути моята малка учителка. Заизвинявах се:
- Знаете ли, другарко Петкова...
- Наричайте ме Миглена, виждам, че се затрунявате с тази официалност.
- Дойдохме точно на думата. В къщи имам едно такова момиче като вас. Малко
по-малко наистина, но все пак на вашите години. Дъщеря ми. С нея съм
свикнал да говоря винаги на шега и може би сега по инерция заговорих така.
Аз също се учудвам, свикнал съм да ви възприемам като другарката Петкова. И
изведнъж такъв детински въпрос...
- Лъжете се, въпросът съвсем не е детински. Какво детско има в поговорката
“Човек се учи, докато е жив”, нищо. Ето и самият вие сте потвърждение за
това. Вече сте на възраст, на която трудно се усвоява, но сте се заели да
изучавате език. И сте един от добрите ми ученици, което ме радва. Впрочем, за
какво ви е немският?
- Обичам да пътувам...
- И аз, само че много рядко ми се случва - тя беше застанала пред някакъв вход
на блок, който в тъмнината ми изглеждаше много черен и дълбок. - Аз съм
дотук. А темата не ми я изяснихте...
- Заповядайте някога в обсерваторията.
- Тази в парка?
- Да, аз работя там почти двайсет години.
- Колко съм мечтала като дете поне веднъж да вляза вътре - гласът й беше тих,
гальовен. - Непременно ще дойда! Лека нощ.
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Дойде и ме нарече Звездоброец. Какво виждаше в мен, за да ме нарече така?
Това име предполагаше нещо романтично, нещо от Екзюпери. Аз нито
приличах на романтик, нито бях. Отдавна не бях. А може би просто така, за
думата. Добрият дядо от приказките, който брои звезди и търси нови светове,
или просто стар неудачник, готов за пенсия. А сигурно виждаше детството си в
мое лице... Това още не знаех.
- Звездоброецо, защо снощи те нямаше на курса? Изпусна важна лекция - моята
учителка се усмихва още от вратата.
- Бях зает тук. Имах разговор с този господин – и потупвам телескопа.
- И какво ти каза той?
- Какво ли? Пошушна ми, че не съм ти разказвал още за метеоритите.
Тя присяда до мен, пали цигара... Когато за пръв път я видях с цигара, нещо ми
се обърна. Такова малко, крехко, мило, а с цигара в уста. Много, много се
изненадах, грозно ми се видя. Просто не можех да я поставя на едно с
хлапетата от парка, които срещах всеки ден. Попитах я, тя се посмути, но нещо
блесна в очите й и ми отвърна остро:
- Звездоброецо, не ставай баба! Всички пушим и това е!
- Кои “всички”?
- Ние, младите.
- Искаш да кажеш, че и дъщеря ми пуши?
- Не я познавам, но деветдесет процента е сигурно.
- Но тя ми е казвала, че не пуши.
- Може да те лъже, зависи... - млъкна и продължи да пуши.
- Защо мълчиш?... За какво мислиш?... Е няма сега да седим и да се гледаме
като мачета. Искаш ли кафе?
- За баща си мисля... И той е като тебе...
- Какъв?
- Ами... - Миглена търсеше точна дума, не искаше да ме обиди, а нямаше и за
какво. - Ами един такъв стар. Все ме поучава, все ми показва хубавото.
- Бащите сме за това, да показваме на децата си доброто, да поучаваме.
- Но той говори наизуст. Въобще не ме познава!
- Мислиш ли?
- Убедена съм!
Миглена отново замълча, вторачи се някъде. Замълчах и аз. Не исках да ставам
смешен в очите й, но все пак си остана нещо неприятно в мен. Защо да е така?
Хайде да оставим стари-млади. Това “всички”. Защо да поставяме хората под
един общ знаменател, защо да стандартизираме? Тя е умно момиче, мислещо,
защо говори така? Или може би и тя се влияе от модата? Не се стърпях и й
казах:
- Добре де, ти би ли се съгласила да ти донесат един хубав ден униформа и да
ти кажат: “Миглена, всички носят униформа. Носи и ти?”
- Това е друга тема.
- Напротив, това е едно и също. Защото, сигурен съм, че си пропушила само да
не си по-назад от другите. Да не си извън модата, да не ти се смеят.
- Защо мислиш така, Звездоброецо?
- Защото е така!
- Прав си...
Един ден я запознах с дъщеря си. Мислех, че ще им бъде приятно заедно, но се
излъгах. Половин час стояхме тримата и не успяхме да си кажем нищо. След
известно време едната си тръгна - мисля, че беше Миглена.
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- Добър ден! Снощи на урока пак те нямаше. Ще ти пиша отсъствие вече.
- Миглена, здравей! Ела, седни! Да знаеш снощи какво заснех, ето и снимките
са готови. Виж!
Моята учителка е съвсем сериозна и не може да разбере радостта ми. Показвам
й фотокопията от целонощния ми труд, а тя ги гледа и не реагира въобще. А аз
съм много щастлив:
- Виж това петънце... И виж тази снимка... Тука го няма... Първата снимка е от
снощи, а втората е отпреди петнайсет години... Разбираш ли какво значи
това?... Но какво ти е, Миглена? Мойто момиче, какво ти е, защо плачеш?
Една изпусната сълзица се търкаля по мургавата й бузка.
- Татко ми направи скандал вчера...
- За какво?
- За тебе.
Това ме тресна като гръм. Разтрих слепоочията си и успях да смутолевя:
- Имаш ли цигари?
Миглена се стресна, погледна ме с големите си очи и с въздишка попита:
- Звездоброецо, ама ти пушиш?!
- Пушех навремето, после ги отказах. Дай ми сега, че...
Седнахме, запушихме, умълчахме се.
- Добре де, какво съм сторил на баща ти, че ще ти вдига скандали? Какво има
против мен?
- Не знам.
- Е, тогава какво?
- Каза ми, че съм безсрамница.
- Боже господи, но аз трябва да поговаря с него!
- Той довечера сам ще дойде у вас. Дойдох да те предупредя.
- И какво иска от тебе?
- Да не се срещаме повече.
- Че какво лошо има в това да идваш при мен в обсерваторията и да бъбрим?! вече започвах да се ядосвам. Досега ме беше срам за баща й, сега започвах да...
Но както и да е!
- Били сме се разхождали из парка, бил си ме изпращал до вкъщи след курса,
какво общо съм имала с един стар, женен мъж, хората гледали, шушукали,
какво щели да кажат за него...
- Но ти не му ли обясни, че сме само приятели?!
- Знаеш ли какво отговори? Приятелство между толкова различни хора не
можело да има. Плюс това ти си бил мъж и не било току-така.
- Миглена, но аз няма да издържа! Ще се скараме, като дойде.
- Ако искаш да имам още една такава семейна сцена и да се наложи да си
събирам парцалите...
Беше се подпряла с лакът на бюрото ми, стискаше челото си, а в другата ръка
потрепваше цигарата й.
- Добре, ще гледам да го успокоя.
На другата вечер след курса се приближих до Миглена:
- Другарко Петкова, може ли да отнема част от времето ви?
Тя тръгна пред мен, почака да изляза и промълви:
- Да, Звездоброецо, ще поговорим.
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Пред входа на улицата още имаше колеги от курса. Миглена, както винаги, си
тръгна към къщи. Мислеше че, както винаги, ще я придружа.
- Другарко Петкова, момент.
- Да?
- Миглена, няма да мога да те изпратя. Майка ти ще те чака на ъгъла.
- Добре, утре ще дойда в обсерваторията.
- Недей, по-добре ще е за двама ни.
- А как ще говорим?
- В междучасието.
- Сбогом, Звездоброецо!
- Сбогом, Мег!
Тръгнах си, а исках да се върна и да се извиня... Да се извиня?! За какво?... На
ко-го?
СЛАВ
Изритаха ме от Ветеринарния. Старият само дето се дуеше - канапите му се
оказаха гнили, не издържаха. Поне си отживях, нищо не загубих.
Прибрах се вкъщи, отново заскучах. Цяла година ме е нямало, кой ще ме
помни? Развъртях телефона тук-там, ама коя се оженила, коя завъдила
стабилно гадже... Всички се радват да ме чуят, но да ме видят... Извинявай,
Слав, ама така и така - заета съм...
Завъртях и на Мег. Само тя е стабиляга - веднага дойде.
- Здравей, Слав, добре дошъл!
- Подиграваш ли се?
- Ако исках да се подигравам, нямаше да дойда.
- Да, Мег, седни.
Цивилният живот явно й беше повлиял. Беше гримирана, червосана, с
фризурка... Мацка, откъдето и да я погледнеш - мацка.
- Мег, преди въобще не обичаше червилото. Какво си се наплескала сега?
- Професия, Слав. Работя като учителка и трябва да изглеждам по-възрастна.
Учениците ми са около и над трийсетте.
Мег - даскалица! Това да го видя, няма да го повярвам. И то на възрастни.
Хайде на хлапета - иди-дойди, ама на дъртаци...
- Значи си станала даскалица. Аз даскалиците ги обичам от малък - опитах се
да й се подиграя, но тя не се засегна и ми отвърна:
- Аз си знам и затова идвам.
- Значи си останала на сухо. Нямаш ли си приятел?
Този път я засегнах.
- Слушай, Слав, ако си решил да се дразним, по-добре е да си тръгна. А може
би ти си на сухо, а?
Охо, контраатака!
- Глупости! Ти ме познаваш - никога не съм оставал без мацка.
- Радвам се. Ще съм спокойна, че няма да ти щукне нещо в главата, та да си
развалим приказката.
Какво му става на това коте, нещо самочувствието му доста е порасло? Като че
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ли не помни как ми се молеше в началото!
- Добре, Мег, добре. Стига! Кажи как живееш, разправи нещо. Откога не сме се
виждали. Още ли се водиш с оня с беатричетата?
- Разделихме се.
- Защо?
- Много е старомоден.
- Аз ти казвах още тогава - от тоя мъж не става.
- Добър си беше...
- Ти си знаеш... А сега?
- Много си любопитен. Няма да ти кажа.
- Трай си. И какво ще правим?
Миглена ме погледна съчувствено и се усмихна:
- Не мога да ти помогна.
- Аха. Е-е, такъв ми е късметът на мене. Всеки ме изоставя - сигурно съм бил
много искрен, защото Миглена дойде при мен, разроши ми перчема и ми
повдигна брадичката:
- Глупчо! Просто моментът е такъв. Но след два-три дни...
Засмяхме се и двамата. Аз я прегърнах. Каквото и да го усуквам, истината си е
истина - Мег е най-стабилната ми мацка.
Започнахме отново да се виждаме. Бачкането й беше такова, че можехме да се
виждаме по всяко време на деня. Карахме някак си.
Дойде лятото и един ден разбрах, че е приета да следва. Немска филология задочно. Кандидатствала миналата година, но не я приели.
Мина още година. Пак в един слънчев ден разбрах, че е успяла да се прехвърли
редовно и трябва да замине. Преди да тръгне, успяхме да се видим.
- Слав, много съм щастлива, заминавам.
- Браво.
- Какво „браво”? Не е ли хубаво, че заминавам?
- Е, несъмнено. И защо?
Миглена помръкна:
- Да се отърва от майка ми...
Не я питах повече, такива теми са ми кофти. Разстройват ме. След няколко
минути тишина я попитах:
- А как мислиш да живееш там?
Тя повдигна рамене:
- Ще видя.
- Знай от мене само едно: ако сега не си отживееш, после - никога.
- А какво значи „да си отживееш”?
- Какво ли? Да използваш свободата си докрай, да правиш, каквото ти харесва
и както ти харесва. Опитай, хич не е лошо!
- Ще помисля, ще видя... - явно беше разсеяна.
Тръгна си.

ЖОРО
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КЕВ - Клуб за естетическо възпитание, а по-простичко - кръчме за студенти.
Хубава музика, дансинг, нормални цени - мечтата на всяка лирична душица. На
много колеги КЕВ-чето беше тих пристан почти всяка вечер. Висяха на водка две и разтягаха житейските мъдрости дотогава, докато не получат единство във
възгледите, а по този начин и трогателна охота за общуване между половете.
Миналата година с моя съквартирант Стоян - як, библейски мъж, Танчето българска мома с казашки наклонности към виното, и предишната й
съквартирантка Анелия - фино златокосо създание с не по-малка охота към
изживяванията, бяхме силна четворка и не пропускахме вечер, без да почетем
Бакхуса. Как устискахме на толкова изпити и сега не ми е ясно! И все пак
Бакхус си взе своето. На последния изпит от нейните си науки крехкото телце
на Анелия бе положено пред олтара му за осем месеца прекъсване в
производството. Моят пък Стоян взе, че се ожени и групата се разпадна.
Тази вечер е предвидена за полагане пред олтара на старата бойна дружба.
Седя на маса близо до дансинга и чакам. Пак чакам... пак чакам... пак чакам...
Танчето е мъжко момиче - като каже “в осем”, значи най-късно в осем и пет ще
е на местозапиването. А сега я няма. Какво ли се е случило? Нея само пожар
или наводнение могат да я спрат...
Чудя се по тоя начин първите петнайсет минути, вторите - по друг, в третите
вече сипя сексуални клетви. В края на четвъртите госпожиците ме озаряват със
свенливи усмивки:
- Здрасти, Жоро.
Какво да каже човек в подобен момент? Да ги нахокам - не върви. Танчето ако
беше сама - иди-дойди, да се намуся... - сигурно съм си доста намусен. Да си
мълча?... Те пък се усмихват... Изпускам едно “Здрастете” и продължавам да ги
гледам като на изпит - а-а-ха да проговоря. Танчето се натамани от другата
страна на ниската масичка, а Миглена все още стои права. Побутвам кожената
табуретка към нея:
- Сядай!
Миглена се навежда да нагласи столчето, но се отказва и пристъпва към мен. В
знак на неуважение не бях станал, когато дойдоха, и сега я гледам отдолунагоре. Гледам я и мълча. Нека се досеща. А тя, пиклата му с пикла, леко ме
погалва по гривата... Нахалство! Не стига, че закъсняват цял час, а седнала и да
ме гали...
- Какво?
Миглена продължава да ме милва. Усещам искри в косата си.
- Милото начумерено момче... Не се сърди...Закъсняхме заради мен, трябваше
да се окъпя... Таня беше готова навреме...
- Добре де, сядай!
- Нали не се сърдиш?
- Дреме ми!
- Какво си пиеш?
- Бях свършил и си тръгвах...
В този момент зад гърба й, по пътеката към дансинга, се мярна келнерът.
Момиченцето се обръща и свойски му кимва. Оня дотърчава начаса.
- Дюлгеров, какво ще ни предложиш за пиене?
Английската кралица се обръща към първия си лакей. Хай стига бе!
Келнерчето обрамчва дългия си нос с вдъхновена усмивка и предлага:
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- Водчица.
Като че казва “Курвоазие”. Миглена кимва в знак на одобрение и нарежда:
- Три водки и три швепса.
Браво! Грациозно, шикозно... Аз съм в краката ти, кралице!
Обръща се към Танчето:
- И ти водка, нали?
- Аз съм винарка... - Таня се посъбужда - ... но щом си рекла водка - водка.
Запиваме. Въпреки очакванията разговорът не потръгва. Ами как ще потръгне,
като аз продължавам да сумтя. На Танята й писва и предлага:
- Хайде да танцуваме.
Повдигам рамене. Поглеждам момичето до мен. Миглена едва ли не ни
благославя с ръка и се извинява, че не й се танцува. Ставаме, поразкършваме
снагите, попотяваме се с Танчето и отново сядаме. На масата някаква нова
дрипа. Миглена ни запознава -неин колега. Минава келнерчето, госпожицата с
нов театрален жест поръчва и на него. Абе, мило момиченце, ще ме
амбицираш! Не помниш ли рождения ден на Танчето, та ми се киприш сега?!
Оня се разкарва по едно време, по него - и Танчето. Оставаме сами. Аз си
тананикам по музиката и я поглеждам от време на време за приличие.
- Жоро, ти много обичаш музиката.
- Да, Миглена, хубавата музика.
- Като гледам, обичаш и да танцуваш... И на рождения ден правихте шоу с
Танчето...
- Има нещо такова.
- Знаеш ли какво ми каза един от гостите тогава?
- Да?
- Каза: “На тоя човек не му липсва самочувствие”.
- Може и да е прав. На един човек най-добре му личи характерът в танца.
Миглена се взира в очите ми с интерес.
- Какво се чудиш? Така е! Погледни към дансинга, ако обичаш. Виж сега оня
дървеняк как се чупи. Като че ли всеки негов крайник е с шина. И е захапал
долната си устна с такова напрежение, че даже го облажавам как може да е
толкова упорит. Този сигурно е старателен и доволно тъп студент...
- Такъв е... Познавам го.
- Видя ли? Гледай сега онова маце. Виждала ли си водорасло как се огъва от
полюшването на водата край брега?... Същото. Интелигентно, разглезено,
капризно и развратно... Познаваш ли я?
- Не, но съм чувала за нея.
- Е? Като че ли прави секс в блато.
- Нещо такова.- Миглена подръпва от цигарата си. - Кажи ми сега за оня там.
- Хайде сега... уроци по психология! Не съм даскал!
Тя се сепва и замълчава. После тихо:
- Жестоко си прав. Целият ни живот е някакъв кален секс в блатото...
Минута- две в нещо като размисъл. Достатъчно. Миглена предлага:
- Знаеш ли, Жоро, Танчето си заминава за осми и аз ще остана сама.
- Е?
- Няма с кого да отида на бала на седми...
- Моля?!
- Какво ще кажеш, да отидем заедно?
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Пуста етикеция! Докато я спазваш, си джентълмен, плюеш ли й, тя те
подгонва:
- Аз също ще ходя.
- Идеално! Ще отидем заедно. Искам този Осми март да съм много щастлива и
да го прекарам чудесно...
- Нямам нищо против.
- Добре, кой ще вземе билети?
- Е, за толкова имам пари.
- О’кей.
После си тръгнаха. Танчето довлече някакъв мъж на масата, неин „стар
познат”, който ги канел на събиране. Помогнах им да се облекат на гардероба.
Галантно се разделихме. Те останаха, защото оня бил с кола, а аз дръпнах
пешеходно по кълдъръма към квартирата си.

***
Още четири минути. Добре е! Ще финишираме преди даскалицата. Чудно защо
на финала сме само двама - до дясното ми рамо катери университетската
стълба Пепина. Нашето висше учебно заведение е закичено на зеления ревер на
античен хълм с вековни традиции в писмеността и докато възкачиш всичките
стъпала към науката, бая зор можеш да видиш.
- Добрутро, Жоржета! - това е за мен.
Усмихвам се утринно и се мръщя: пак не се е обръснал от бързане горкият
Пешо (всички сме дружки- зубрачки и носим моминските си имена). Колко
пъти съм му казвал, че леко наболата му рижава брада го отнася направо от
категория „презряна студенция” в клас „кактусови”... Не увира и не увира!
- Мараба, Пепина! Както си нарамил тая чанта, сигурно цяла седмица няма да
излезеш от университета. А може би си носиш суха храна за упражнението? тупам го по издутата чанта и разпервам празните си ръце.
- А-а, домашното задание, скъпи колега, до-маш-но-то-о. Приготвил ли си се за
днешното упражнение, а?
Ей го! Бях тръгнал с хубаво настроение на училище, а той- домашното, та
домашното. Знам, че имаме домашно, знам и че ще има да дъвчем и
раздъвкваме думи цели два часа. Ще ги дробим на корени, инфикси, префикси,
ще ги настъпваме и ще им извиваме главите, докато изпищят и се разглобят
съвсем. Знам, че както винаги ще дремя на тиха странична банка, докато някой
заблуден глагол не ме засили към дъската. Знам, ама... Ухилвам се по
етикецията и му давам път през портата. Той е с домашно, нека мине пръв.
В коридора е шумно и тясно. Всички колеги са се събрали и очакват с растящо
нетърпение асистентката, която тържествено ще отключи залата, за да се юрнат
вътре и потънат след секунда в дебрите на науката. Трошели сме много
материалната база, та за по-сигурно - ключ. Виси, ако си нямаш работа, и чакай
да те обучават.
Отдалече се лее лаещият смях на Марио. Както винаги горкият е обрамчен с
чужди елементи - колежки нежни и крехки от специални специалности със
специални маниери на общуване. Апропо - западни филологии. Наш Марио
прекъсва заниманието и ме дарява с угодническа приятелска усмивка: „Чакат
те!” Мерси! Видях я. Той като е дълъг и с очила, да не би да вижда повече от
мен?...
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А тя ме чака, наистина ме чака. Стои мълком до вратата на семинара, недалеч
от колегите, и ми се усмихва. Много мило е рано-рано да те чака усмихнато
момиче, без да си предполагал за това... Спирам пред нея. Тя поздравява първа:
- Здравей, Жоро.
- Здрасти, Мег, как си? - гласът ми звучи постарому, сиреч приятелски.
- О, добре, а ти? Как се прибра снощи?
- Мирно и кротко. И спах като праведник. А вие как прекарахте? - опитвам се
въпросът ми да прозвучи съвсем невинно.
Тя замълчава, после, без да ме гледа, отронва:
- Горе-долу...
“Браво!” Поглеждам часовника си и забързвам:
- Добре, да влизам сега в час, ти също бягай, че да не закъснееш. Ще се
погрижа за билетите за бала. Нали затова ме търсиш?... Още не съм ги взел.
Има ли нещо друго?... Чао.
Това е Миглена...
***
Вися като изпуснат балон вече час. Колегите, подгонени от вечерния хлад,
минават набързо покрай мен, за да се пъхнат в прашната тълпа, изпълнила
залата на стола. А нейна светлост не благоволява да ме очарова с присъствието
си. Мине някой познат, махне ми с ръка да влизаме, а аз въртя глава и повдигам
рамене. Даже по едно време се задава русото Мигленче. Снощи бяхме в
барчето до късно, но аз не можах да дам никакъв отговор за тази вечер.
Усмихва се момичето, като съзира посинения ми нос, и ме ръчка:
- Хайде, влизай! Какво си виснал тук? Дискотетата сигурно отдавна е
започнала.
- Закъсняха, нещо кабелите омотали, та ги оправят цял час вече. Мен не ми се
влиза още.
Тя замърка дяволито:
- А с мен?
- Как да ти кажа, скъпа?... Купил съм билет на Насо, съседчето, а той,
серсеминът му със серсемин, още не е дошъл. Ти влез, аз ще те намеря долу.
Тя се връцва и ме оставя.
Продължавам да синея. Продавам втория билет и влизам вътре. Аз си знам когато подготвяш нещо дълго-дълго и се стараеш, нищо не става, а когато го
оставиш само да си стане, по-хубаво излиза. Така и тази вечер: то не бяха
уговорки, не беше чудо! На ти сега щастлив Осми март, на ти чудесно
прекарване!
Студентският ни стол е огромна зала на два ката, като вторият е във вид на
чардак. Долу се храни простолюдието, сиреч студенцията, а горе при ангелите
и ароматите от кухнята - преподавателското тяло. Когато се опразни за бал,
последният силно наподобява залата на Националния академичен театър за
опера и балет в съвременен архитектурен аранжимент.
Тази зала е тъпкана вече. На сцената в дъното между два-три вертикални
магнетофона, няколко прожектора, насочени на всички страни, хиляди копчета
по пултовете, мишпултовете, катапултовете... (пардон, увлякох се),... две
тонколони с формата и обема на двукрили гардероби и неколкостотин метра
кабел са се разнежили два космонавта. И двамата обаче само по работно
облекло от лъскав космически плат - никакви скафандри, та да не плашат
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публиката. А за да са по етикецията, вързали по една тъничка вратовръзка.
Вляво над главите им виси бая голямшко кълбо, облепено с огледалца - като
планетните на Екзюпери. Мила романтична картинка!
Точно слизам по стълбите към залата, от гардеробите се разнася гласът на
мъжкия космонавт:
- Здравейте, лъвове!
Залата бърза да заслужи доверието му, като надава продължителен рев. Добре
че наистина не казва така, ами поздравява само на “студент”. Космонавтът с
мустачките се усмихва от сцената, а до него женското космонавтче започва да
маха нещо с ръце по музиката. После обръща гръбчето си към нас и ние
ахваме. Там с големи латински букви е изписано “ДЖ” - дискожокер. Оня
продължава:
- На Осми декември пак бяхме заедно и добре се повеселихме, а утре е
празникът на жените и ще...
Тук музиката заглушава думите му и не разбирам какво ще правим тази вечер.
Но той бърза да се уточни:
- Донесъл съм хитовете от всички световни диско класации за миналата
година...
Тълпата пищи.
- ... хитовете за първите два месеца на тази година...
Тълпата хълца от възторг. Музиката става все по-силна.
- ... а по някое време ще станем и зи-да-ри-и...
Публиката не доразбира за зидаро-мазаческите функции на днешния
осмомартенски бал и не реагира. А оня изкрещява в гардеробите:
- Ще вадим една по една тухлите от Стената-а...
Писъци, бесове, истерични крясъци се юрват върху главите на публиката. От
гардеробите ги посреща гръд в гръд хитът на Пинк Флойд “Стената”. Получава
се страшен грохот. Бързам да се измъкна.
- Здравей, Мигленче!
Русата мома ме поглежда с ляв ъперкут и пита:
- Дочака ли „съседчето” си?
Потривам зиморничаво ръце и редя благо-благо:
- Малко след тебе дойде, говедото му с говедо. Нали не е студент, та трябваше
да го вкарам. Се измръзнах... Хайде да запалим по цигара.
Русото Мигленче е с приятелката си - лирична мома, в която без усилие биха се
настанили поне три Венери... Няма как! Фолклорната традиция от седенките се
пази: всяка мома е с дружката си и трябва да забавляваш и двете. Аз, като
галантен ерген, отстъпвам стълбите към фоайето, за да могат да минат нагоре.
Пуши се пред гардероба на стола, който никога не се е радвал на особено
внимание. Подпираме се на фасадата му и припалваме. Задърпвам разговора
нанякъде, не е важно накъде, важното е да се осъществява контактът. Отнякъде
изскача Добри, другият ми съсед. Придръпвам го и него, да помага. Той е
куртоазен, както винаги, и се оформя малък филологически спор: кое е поправилно – „дискожокерка” или „диско-жокерица”...
- Хайде бе, Жоро, откога те търся?
- Мене?!
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Този път истинската, мургавата Миглена стоеше засмяна отдясно. Погледнах
многозначително русата Миглена отляво ми и пак попитах:
- Мене ли?
- Е, хайде, не се сърди. Ела да запалим по цигара.
- Но аз пуша вече...
- Нищо де, ела - Мег се врътна и заходи бавно към другия край на гардероба.
Боже господи, това нахалство ли е или какво?
- Добри ... - съседчето ме погледна с присмех, - вие си изяснете за
дискожокерицата, а пък аз ще дойда след малко.
Толкова и се върнах. Мег ми закъсняла, защото трябвало да се изкъпе, после се
гримирала... Когато я зърнах преди да нададе радостните възгласи, че ме е
открила и й обърнах гръб, едва я познах: наблъскала се беше в някакви черни
джинси, нахлузила ботушите върху тях, някакво зелено кадифено елече отгоре,
грим, червило и най-важното – прекрасните твърди прави коси навъртяни на
малки букленца. Цирк! Напуши ме смях и може би затова зарязах русата Мег.
***
- Жоро, какво ще правим у вас?
- Как какво, ще пием!
- Ама аз не пия...
- Е нали искаше да си много щастлива на празника?! Вече от един час е осми
март и...
- Добре. - Мег ме хваща под ръка. Слизаме по кълдъръма от Света гора, после
минаваме по моста и продължаваме в тъмното покрай Янтра.
- Жоро, ама много далече живееш.
- Умори ли се?
- Не, ама ти се чудя как всеки ден го минаваш тоя път. Защо не си вземеш
квартира някъде близо до рейса?
- Имам хроничен паролипс . - Миглена замълчава, явно неразбирайки моята
болест със страшното латинско име, а аз бързам да уточня - Имам нужда от
ежедневна физкултура и понеже нямам тази възможност, ходя всеки ден до
университета пеша.
–––––––––––––––––
* Паролипс - доста срещано заболяване на джоба, особено при студентите
„Какво я гледаш бе, ахмак, хайде!... За какво ти е дошла на гости посред нощ?!
Не виждаш ли как е приседнала на леглото ти и ти се усмихва? Хайде!”
„Скъпи ми колега, защо не си гледаш работата, ами се бъркаш?!”
„Жоро, Жоро-о, не става сваляч от тебе...”
„Глупости, Жоро. Защо пък трябва всички да сме свалячи? Какво като е нощ,
какво от това, че е седнала на леглото ми? Просто нямам столове, затова...”
„Признай си, че ти харесва!”
„Има нещо такова...”
„Е, видя ли? Какво се кумиш тогава?”
„Хайде сега да се юрнем да оплождаме... Абе защо не ми се разкараш от
главата?!”, а на Миглена казвам:
- Това мойто радио е семейна реликва, даже е летяло през прозореца и пак
работи. Ако се познавахме миналия семестър, щеше да слушаш хубава музика.
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Тогава магнетофонът ми беше тук, ама сестра ми ме обяви за Юда и го върнах
в къщи.
Миглена се усмихва и става. Приближава се до трофейната ми библиотека,
заглежда се в скромното ми книжовно богатство и пита:
- Какви са тези фишове тук?
- Курсовата ми работа по диалектология. Искаш ли да ти я прочета? - тя ме
поглежда, за да разбере дали не се шегувам, а аз се извинявам - Няма да ти чета
фишовете със събраните думи, те са 200. Само обяснителните бележки, много
са интересни... Пък и не пиеш...
„Леле, леле, Жоро, да те види някой, ще се олаби от смях! Сам посред нощ с
мацка, а той литературно четене прави!”
„Казах ти: гледай си работата!”
Вадя листчетата от папката и започвам: „Още в началото искам да уточня, че
тези няколко реда не претендират за научност. Просто желая да споделя някои
мои мисли върху зараждането, битуването и развитието на жаргона на
младежите, породени от конкретните ми наблюдения в средите, където той
вирее най-добре.
Какъв е психологичният „хастар” на всяка нова дума, какви са стимулите за
създаването на презряните от книжовния език словесца? Ето на тези въпроси
според мен би трябвало да се отговори, за да се тръгне по правилен път.
Корените на това явление би трябвало да се търсят на две места: в спонтанните
изблици на хумор, породени в мигове на карикатурни ситуации, и на второ
място - в езиковата суета на дадени индивиди. Първата причина не е нужно да
се разяснява, но втората е по-сложна и се нуждае от още няколко думи.
Какво разбирам под „езикова суета”? Това е речевата екстравагантност на
дадени личности, тяхното старание да блеснат в компания, на маса или в
дългите маратони до Венерините двери. Известна е пословичната страст на
българина да иронизира, било то уместно или не, а и рядко се срещат млади
хора, които се съобразяват с етичната постановка в дадена ситуация. Така
острият език и находчивостта на едни става рупор на грешките и тромавия
хумор на други...”
Погледнах Миглена. Беше запалила цигара и ме слушаше внимателно.
Продължих. За зараждането на жаргона, за връзката му с фолклора, за
образността му, за рядкото му използване от съвременните автори...
Смятах, че Миглена отдавна не ме слуша и много се учудих, когато тя съвсем
спокойно обобщи:
- Мисля, че стилът ти не е за курсова работа, но иначе наистина е интересно подръпна от цигарата си и някак замислено рече - Какви интересни работи
учите, а ние...
- Хм, учим... Аз си избрах такава курсова работа.
- И все пак имате възможност. Моята е също на фишове, но трябва да изваждам
един и същи глагол от различни книги, а това съвсем не е приятно.
- А какви книги?
Че като се хванахме на тема литература-а... И Осми март, и пиенето, и
музиката, и разните му там суети... Всичко легна да спи, а ние се усмихвахме
един- другиму, седнали на двата края на леглото и даже се прекъсвахме от
нетърпение да се наприкажем. По някое време погледнах часовника и се
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сепнах:
- Леле, Мег, ние сме щури. Вече е четири часът... Какво сме я задъвкали тая
литература?!
- Защо, на мен ми е приятно.
- Не ти ли се спи вече?
- Затварят ми се очите, ама... Прав си, трябва да се спи. Ще ме изпратиш ли?
- Сега?!
- Ами да.
- Мег, след половин час тръгват рейсовете, защо има нужда да бъхтим четири
километра до вас? Ще придремем някое и друго време и ще си вземем рейса.
- Ама...
Бях се приближил до нея и бавно я милвах по косата:
- Хайде де, не се прави на дете.
После бавно я целунах. Тя се отпусна, отвърна на целувката ми, но мигом
трепна и се дръпна:
- Не, недей, ще развалиш всичко...
Пак я помилвах:
- Хайде, затваряй очичките.
Тя полегна и спокойно притвори очи. Аз може би също съм задрямал. Нощната
лампа над леглото остана запалена.
Морфей, защо ме ръчкаш, Морфей? Остави ме още малко в приятните си
пазви... Морфей, моля те... Какво? Рейса ли? А-а, да... Тя трябва да ходи... Защо
ме събуди? Не виждаш ли, че тя се усмихва, скъпи?... Погледни я!... Милата,
колко е спокойна... Спи и се усмихва. Нищо не тежи на челото й, Морфей! А
колко е красива-а... Хайде, хайде, отпусни се и ти...
***
- Жоро, виж слънцето! Току-що е изгряло и вече се усмихва. Жоро, колко е
красиво, нали?...
Стоим с Мег един до друг, отпиваме на бавни широки глътни утринната
свежест и гледаме слънцето. То е изскочило над старо Търново и като че ли
наистина се усмихва. Закача се с Янтра, но на нея още й се спи...
- ... Жоро, знаеш ли, това е най-хубавата утрин в живота ми.
- И на мене, Мег.
Мег стиска ръката ми, тръпне.
- Искаш ли да походим пеша?
- Разбира се, разбира се... В такова утро е хубаво...
- Ще си купим нещо за закуска и ще отидем в къщи да пием кафе. Искаш ли,
Жоро?
- Дадено, Мег.
- Почакай сега малко тук. Съмнявам се, че наште са дошли. Извини ме за
секунда, да проверя само.
Стоя с пастите в ръка пред входа на квартирата й. Тя излиза след малко и
прошепва:
- Тук са... Жалко...
Подавам й светкавично пастите и също шептя:
- Аз се изпарявам... Чао...
- Жоро...
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Вече съм на долната площадка.
- ... кога ще се видим?
- Днес и утре съм си в къщи.
- Добре.
...
- Доб’рут...
Лелката в кабинката за билети на спирката е позадрямала. Прехапвам
“доб’рутрото” и гледам тихичко да се измъкна, но тя надига глава, мига.
- Честит Осми март, лелче! И на празника на жените ли работите? Пет билета,
ако обичате.
- Да си жив и здрав, момче!
- Благодаря.
...
Момче и момиче - прегърнати. Момчето е в тежко кожено яке с широка
пухкава яка, момичето - в семпло бежово манто. Момчето гледа строго над
професорската си брадичка и държи цигара в свободната си ръка. Момичето се
усмихва, усмихва, усмихва... Зад тях са бойниците на Балдуиновата кула, над
тях е небето и само то. Чудно защо над хълма Царевец се белее мъгла. Би
трябвало да грее слънце, както сутринта...
- Мария, хайде бе, батьовото. Докога ще стърчим като паметници? Снимай!
Тя забулва апарата с косите си, но пак не успява.
- О-о, като че ли за пръв път снимаш! Натискай там копчето и свършвай.
Точно в този момент Мария натиска копчето и ни увековечава - гушнати с Мег
като на семейна фотография.
- Благодаря - Миглена се усмихва на сестра ми. - Много добре го хвана, точно
като говори. И на снимката ще излезе такъв...
Повдигам едната си вежда и питам строго:
- Какъв?
- Бъбрив, какъв?
Смеят се двете с Мария. И аз се смея - леко ми е.
...
Сутринта, на връщане от Мег, подрипвах към къщи, та да стигна по-бързо.
Отварях вратата и вече мислено бях прегърнал възглавницата, когато насреща
ми се ококори позната физиономия.
- Ха, ти пък откъде цъфна?
- Познай де!
- Ами сигурно от къщи.
- Позна.
- Ами добре дошла!
- Здрасти - сестра ми стиска здраво ръката ми.
- Сядай. Казвай сега: как пътува, как ме намери, как влезе?
Затрупах момичето с въпроси, а то смръщи вежди:
- Леле, батко, как можеш да живееш в такава бърлога?
- Защо бе, Мия?
- То и в къщи не е цвете за мирисане, ама тук... Мани, мани!
Напуши ме смях от нейното искрено разочарование. А като ми призна, че
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влизайки в двора, помислила моята изискана квартира за барака за въглища, не
се стърпях и се разкисках от сърце. Вървя, казва, по пътечката и въобще не ми
минава през главата да те потърся тук - търся къщата. Чак като стигнах в
дъното на дворчето, се обърнах и се позагледах в бараката. Гледам, и прозорци
има пустата му съборетина. Върнах се и видях надпис на средната врата: “Насо
и Добри”. После се бутнах в клозета и чак тогава открих твоята врата. По
надписа, батко, много е точен: “Вилата на кулинарния естет Георги Панев”...
Какво да го правиш момичето? Още не е била студент, та да свикне. Не, моята
квартира беше суперлатив сред студенцията. Това ми първенство беше
всепризнато. Най-смачканата, най-течащата по време на дъжд, най-тясната и
ниска, но най-евтината и най-самостоятелната студентска квартира в околията.
Аз се смеех, а тя се мръщеше:
- Какво се хилиш, не е ли така?
- Абе то си е така, ама съм свикнал вече. Пък и за толкова пари - толкова.
Майка да не е банкер. На две ръце разчита.
- Прав си, ама пък чак толко...
- Я да не се задълбочаваме толкоз. Ти не си ли уморена от пътуването? Хайде
да подремнем малко, че на мене очите ми се затварят...
- Какво си правил цяла нощ, та не си спал?
- Бях на бал, после имах силни изживявания... Жалко, че не пристигна вчера,
както беше ми писала. Щяхме да ходим заедно.
Полегнахме, побъбрихме за това-онова и сме заспали.
Събуди ме прихлопване на вратата. Отърсих се от съня, погледнах. Мег стоеше
на вратата, а в очите й, в големите й кафяви очи, бяха се озъбили хиляди бесове
и една тъга, съвсем малка. Отърсих се пак, усмихнах се сънно:
- Здравей, Мег, заповядай.
Тя не помръдна. Държеше чантата отпред с две ръце и мълчеше.
- Мия, Мия, събуди се, имаме гост.
Нещо просветна в очите на Мег. Сестра ми се понадигна и разтърка очи.
Крайно време е да ги запозная:
- Мег, това е сестра ми, запознайте се.
Миглена цъфна, а Мария се нацупи. Не е леко да си мъж, ей.
Станахме, Мег предложи да идем на разходка.
- А вашите? - без да искам го изтървах, честно. - Заминаха ли си?
- Не, оставих ги в къщи...
- Ама как?! Нали са дошли заради теб?
Миглена ме гледаше право в очите:
- Те имат познати тук, ще им отидат на гости.
Не питах повече. Всеки си знае себе си. Но ако мойта майка беше дошла да ме
види...
Ходихме на Царевец, зяпахме отвисоко университета на отсрещния хълм,
града, реката в ниското. Вечерта Мария заяви, че никога не би оставила София
заради Велико Търново, та дори и готова диплома да й дават. Защо? Заради
баирите, а може би заради мускулната си треска.
***
Танчето взе, че се влюби в Добри. Безвъзвратно и до гроб. Това й се случваше
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всеки месец или на два. После се разочароваше и ги обявяваше за простаци. Но
с Добри беше друго - такъв русичък, свеж, остроумен... Не, Танчето линееше,
трябваше да се помага.
Седяхме една вечер в стаята ми - Танята, Миглена, Насо и аз и чакахме Добри
да се върне от лекции. Но той не идваше и не идваше. Нещастно влюбената се
утешаваше с една бутилка бяло, а ние - с другата.
Добри продължава да нахалства - никакъв го нямаше. Танята сивееше.
Добри дойде - Танчето сведе момински поглед.
Чуруликахме, гукахме, усуквахме и все в лек шеговит тон. Никой не
подозираше каква тежка житейска драма ломи сърцето на Таня, дори Добри.
Към полунощ го придърпах на двора:
- Добри, Миглена трябва да остане при мен... - моят мил съсед повдигна
учудено вежди - ... а Танчето я дърпа да си ходят.
- Е?
- Ами не е лошо да я приютиш... Танчето.
- А Насо? Няма да спи на улицата, я!
- Аз ще говоря.
- Не ти ли омръзна бе?
Трябваше да обяснявам надълго и нашироко... Прибрах се вътре, Насо тръгна
на „рожден ден”, а Танчето отиде при Добри „да слушат музика”. А Миглена?
През цялата клоунада Мег седеше съвсем спокойно с вдигнати на юнашкото ми
ложе крака. Когато отново се прибрах в стаята си с дълбока удовлетвореност от
добре свършена работа, заварих странна картинка: Мег си обуваше ботушите с
явното намерение да си ходи. Спрях до вратата и потърсих очите й. Съвсем по
старчески въздъхнах:
- Това и очаквах... След такъв цирк и аз бих си тръгнал.
- Ще ме изпратиш ли?
- Но, Мег, нали ще останеш при мен?
- Ти сам каза. Пък и не си ме питал въобще. Няма смисъл.
Старата бойна дружба отново ме спаси. Убедих я, че всичко е заради Танчето...
Лежах в тъмното и се заслушвах в дишането на момичето до мен. Не можех да
заспя. Дишането ми дишаше с всичките ми бесове, но думата си е дума: бях
обещал да не щурея, за да остане при мен. Но нейното дишане също не спеше.
Припалих нощната лампа:
- Мег, и двамата не спим. Защо да се преструваме? Хайде да си побъбрим.
Миглена се подпря на лакът, разпиля косите си по възглавницата:
- Хайде...
Така започна първият ми истински разговор с нея. Говорехме за нас двамата,
по човешки, откровено. Радвах се на новия си приятел, а в същото време сипех
пепел върху оня, другия. Но той не закъсня:
„Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват...”
„Аз не съм луд”.
„Да си!”
Пак го изгоних, а в същата секунда Миглена, гледайки ме малко мътно, рече:
„Знаеш ли, ще правя секс с теб... Харесваш ми... Но аз ще кажа кога.”
***
„Видя ли?”
„Видях!”
„Е, какво!”
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„Как какво? Не виждаш ли, че вече втора седмица оттогава, а не съм я пипал”.
„Хм, не си я пипал... Всяка вечер си у тях и я галиш до премаляване, а после си
тръгваш”…
„…”
„Гаден си!”
„Млъкни! Трябва!”
Запознанството ни с Мег се проведе в пълен ред на емоциите и от близко
разстояние още през зимата. Беше кекав декемврийски ден, приклекнал
сополив и кален до полата на зимата. Аз също бях приклекнал до пола, но на
Танчето, и не толкова кален, колкото попремръзнал слушах дългите й глезотии
какво иска да й купя за рождения ден. До мене пък клечеше (е, и до печицата
де) Момиченцето около мен и отвреме-навреме си се покисквахме с някоя от
трите грации, присъстващи на събитието.
Четвъртата грация в Танювата квартира – Миглена, се умилкваше около нас,
та дано й обърнем внимание... Ама не би! Тръгнахме си с Момиченцето около
мен, без да сме я почели. А за да е по-убедително, това малко скокливо дяволче
ми разказа по пътя следното:
ПРИКАЗКА 1
Живеел в Циган маала, точно под Университета, очарователен съсед на
Момиченцето около мен - най-голямата отрепка на университета, всеизвестен
хроничен алкохолик с изпито спиртосано тяло, сексманяк, плод на голямо
семе, но вече жив труп. Двайсет и две годишен. Лиричната връзка на Мег с
този корифей на човешката пустота се породила спонтанно, както се казва,
любов от пръв поглед, и продължила цели два месеца. Залюбили се на
бригадата, първото общение на Мег със себеподобни „зрели” хора - студенти.
Той въпреки изброените качества бил начетен, умен и екстравагантен - по
време на трудовата си дейност в знак на протест отхапал главата на добре
развита и угоена жаба... Ето ти и залюбването! Какъв по-силен магнит от това
за едно крехко лирично създание?!
Но случило се така, че след бригадата тя му омръзнала и той стигнал до извода,
че и двамата са мургави и не си уйдисват, та се скрил. На Момиченцето около
мен, в качеството си на негова съседка, на няколко пъти й се налагало да
обяснява надълго и нашироко, че го няма и няма да се върне, но в повечето
случаи Миглена не й вярвала и оставала да го чака пред вратата му като палаш
до късна доба. А негова светлост екстравагантната особа отдавна бил се
постарал цялата университетска общественост да разбере дискретно за
неговите интимности с Мег...
Смеем се, вярвам на това злоезично създание... И аз съм присъствал случайно
на такъв сеанс, и аз съм чувал за тази лирична любов...
ПРИКАЗКА 2 си я разказах сам. Местодействие и интрига - на рождения ден
на Танчето.
Нещо не се раздумахме с Миглена, искаше й се, но не виждах за какво.
Някакъв празен, надут до пръсване балон висеше между нас. Тя се повъртя,
поусука и се настани под прозореца, в компанията на двама юначни
алкохолици, още незарегистрирани, но със светлата перспектива за в бъдеще.
Заех се с бутилката до мен...
Събуди ме изстрел на шампанско, а след секунда и обилен душ от червена
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“Искра”. В такива моменти се псува, но аз побързах да грабна чашата... Това в
просъница. Как било?
Моята светла особа си постлала якето под масата за английско или сиромашко
сервиране. Танчето идвало да ме бута, ама къде ти - спи нашият. Гръмнали към
мен, та дано ме събудят.
Седнах си до масата мокър и ушмулен. Забравих да уточня, че обикновено на
такива мили студентски вечеринки се седи по пода, защото няма място за
всички по голите легла. Седях, пийвах и зяпах. Но все въртях главата на една
страна, защото крехката пасторална картинка отдясно ме дразнеше съквартирантчето на Таня (Миглена де) пийнало ли беше, що ли, но се беше
умъдрило в коленете на единия от надеждните алкохолици (бъдещ цвят на
нацията) и си го целуваше в захлас. Нека се обичат хората, ама баш найгрозния ли си избра пустото му момиченце?! Тоя - смърт: кльощав, с дълги
проскубани коси, смачкан и оплют студент, и най-гадното - със зъби, модел
“гребло”. Бр-р-р!
Надигнах се да си ходя, Танчето и то. Гостето - по същите причини... Трябваше
да освободим терена за отприщване на младежките пориви в ранните часове на
настъпващия ден.
Много красиво звучи, нали?
ПРИКАЗКА 3. Разказахме си я двамата с Мег след клоунадата. Разказахме си...
играта.
Миглена ми се доверява. Това съвсем не е скъпо за мен - отдавна съм станал
кошче за духовен боклук на много приятели. Вече ми е преляло от толкова
шекер. Мег тихо налива и своята захар в кошера, та дано стане медец. Тя казва,
не - пита, пита себе си пред мен: „Защо всички мислят, че правя секс
безразборно?!”... Искам да изломотя: „Заради оня с жабата!”, но тя бърза да се
изясни: „Откакто съм тук, съм го правила само с петима... “. Стискам тайно
пръстите на лявата си ръка, броя. Миглена е в Търново вече шести месец.
Това е то!
Приказките стават три, а съм чувал, че винаги се брои до три, после се действа.
Имаме билети за кино от осем. В Миглена съм по-рано, към шест. Тя чете
някаква книга на немски, но я оставя и сяда да пием нектар. Винаги като се
намерим зад такъв вид амбалаж, ми се мярват за миг бутилките от юначните
дни. Но и такова се пие, пък май... по-приятно е.
- Миглена, дано не се върне сега Танчето, че все ще ни оплюе за тоя нектар.
Впрочем, къде се губи тя?
- Къде, на училище е - Мег се усмихва, добавяйки, - а ако не е, сигурно
отживява някъде...- вдига вежди.- Чудя се на това момиче как може да ходи
всеки ден на училище. Каквото и да е правила предишната вечер, където и да е
ходила, когато и да се е прибрала, всяка сутрин си е в леглото и става редовно в
шест. Такава им е програмата, че са все сутрин.
- А ти?
- А, ще ходя на разни там глупости. Знаеш ли колко излишни неща ни карат да
запаметяваме?
- Сигурно не знам.
- При вас как е?
- Горе-долу същото.
- Е?
- Ходя тогава, когато пишат отсъствия, в останалото време се скатавам. Това,
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което го разтягат с часове, можеш преспокойно да прочетеш от учебника за
15 минути...
- Аз нък навъртях доста отсъствия...- Миглена се опитва да си дръпне критика ...и все по дребните предметчета.
- Наздраве за дребните предметчета! - чукаме с чашите нектар, смеем се. - Мег,
ела при мен!
Миглена седи на отсрещния стол в широка развята пола, прехвърлила крак
върху крак, а ръцете почиват спокойно в скута й. Гледа ме ясно, после губи
нещо в очите си. Подхваща тихо-тихо:
- Знаеш ли, Жоро, искам да поговоря сериозно с теб... Мисля, че ти казах: ти
дойде в много труден за мен момент. Бях попаднала сред кретени, а един мъж
от същата компания се опитваше да ме иронизира. Не знам дали основателно
или не. Точно това опитвах да си обясня, когато дойде ти... Много приятно ми
е с теб, много те уважавам, но мисля, че ти не ме уважаваш... Мег досега
говори на ръцете си, но повдига глава, за да чуе отговора ми.
Отдавна чакам този момент, отдавна отговорът ми тежи между нас, но чаках
този разговор да поведе тя.
- Защо, Миглена, обидил ли съм те с нещо?
- Не, напротив, много си мил... - момичето срещу мен отпуска главата върху
рамото си, блестящите й черни коси се свличат надолу, а миглите й, тези дълги
мигли, потрепват леко. - ... И точно с това ме обиждаш, точно с това, че си
прекалено мил, а... а ме пренебрегваш като жена...
Мекият й глас е минал в шепот, устните й бръздят.
- Чакам...
Миглена се сепва:
- Какво?
- Казах: „Чакам”.
- Не те питах какво каза.
- Не помниш ли, че самата ти преди известно време заяви, че ме харесваш и
че... ти ще кажеш кога. Аз като възпитан човек си чакам. Няма да седна да
нахалствам, я!
Миглена мълчи, шепне:
- Не е възпитано да ме оставяш всяка вечер разтреперана... Не си прав.
- Може.
- Съгласяваш се?... А защо правиш така?
- Защото и ти ме обиди. Аз съм мъж.
- Но ние сме приятели и можем всичко да си казваме... Тогава съм го казала,
защото... Защото така съм мислила в момента и съм го споделила.
- Не всякога трябва да казваш това, което мислиш в момента.
- Но това не е честно!
- Съгласен съм, обаче има и такива моменти, в които трябва да се премълчава,
поне от приличие, ако не за друго.
- Не се прави на еснаф, не си такъв!
- Това не е еснафлък, а... а... уважение. Точно това уважение, за което ти
говориш, уважението мъж-жена. Разбираш ли ме сега?
Миглена пали цигара и се умълчава. Мълча и аз.
- Това значи ли, че ти можеш да плещиш разни глупости, а аз да мълча и да се
усмихвам? - момичето започва да се ядосва, езикът й става все по-остър,
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думите - хапливи.
- Кога съм плещил глупости?
- Ами кога ли не...
- Значи съм глупак?!
Миглена се спира отведнъж. Говори по-меко, извинявайки се:
- Не, не исках да кажа това... Просто ти си позволяваш да говориш за всичко.
Защо да нямам право и аз?
- Защото едни и същи думи в устата на мъж звучат по един начин, а в устата на
жена - по друг. Трябва да се съобразяваш кое е красиво и кое не.
- Да, но ние бяхме сами...
- Няма значение.
Неловкото мълчание, намръщено помежду ни, е разритано набързо от
часовника:
- Мег, бързо, изпуснахме киното! Ставай, няма какво да му мъдруваме толкова.
- Бях забравила съвсем...
Кино, кино! На колко влюбени хлапетии си давало подслон с топлата си
тъмнина. Колко признания за вярност и откровения са се излели, докато
режисьорите и артистите от екрана са се надпреварвали да ни учат на живот!
След филма изпращам Мег. На вратата на блока се спирам:
- Е, аз съм дотук. Късно е вече, ще си ходя.
Миглена е хванала вече дръжката на вратата. Пуска я, приближава, прегръща
ме:
- Няма ли да се качиш? - толкова топлина, толкова мекота...
- Може ли?
- Ама разбира се, като че ли за пръв път си у нас. Заповядай! Иска ли питане?
- Ама нали...
- Сега вече наистина говориш глупости! - тича по стълбите нагоре.
....
- Миглена, хайде да отидем у нас. Танчето всеки момент може да се прибере.
- Ще заключим вратата.
- Е, как ще я оставим на улицата?!
- Няма, няма... Ще дойде, ще види, че е заключено и ще разбере. Ще отиде във
Валя.
- Миглена, Мег...
....
- Жоро, красива ли съм?
- Много.
- Ама наистина ли?
- Да, много, много. Даже искам да те рисувам...
- Как?
- Такава, каквато си сега...
- Каква?
- Само с твойта си красота, без това, зад което я тулиш.
***
Нощ. Танчето отдавна спи, а момичето на другото легло... Една изящна,
отпусната за сън гола женска фигура с разпиляни почиващи коси.
Приглушената светлина на нощната лампа плавно гали съвършените матови
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форми... Очите ми - също. Всичко се е сляло в жива задъхана стихия... Моливът
опитва белия лист съвсем плахо, целува го, спира се, мисли, после лудо се
впуска в зашеметяващ танц...
***
В съседство с Танчето и Мег живее явление, наречено Стефаниите. Малката и
Голямата Стефка. Малката живее в другата стая, давана под наем, а Голямата в хола на апартамента с тайнствена хазяйска благословия. В другата стая
пребивава още едно момиченце, но не говори с Малката Стефка заради
дълбоко разногласие в житейските позиции. По този начин в широкия
апартамент крепне нещо като малък частен пансион за благородни девици.
Една вечер Малката Стефка се юрна в стаята на Миглена без да почука, но като
видя, че седим мирно и кротко и си четем, се извини. Попита за Танчето.
Разбра, че я няма и се завайка. Миглена се опита да я успокои, но
безрезултатно - Малката Стефка кършеше пръсти и се тюхкаше. После реши да
се довери: Танчето я търсел някакъв мъж по телефона. Миглена се усмихна и
нареди: „Ами кажи, че я няма. Каза ли си името?... А, тоя ли, Танчето я няма за
него. Но иди да му кажеш, че я няма наистина”. Стефчето подпраши към хола,
но след секунда отново довтаса: „Ама той утре си заминавал. Тази вечер му
била последна. Нямало с кого да излезе, скучаел...” Миглена ме погледна, скъта
усмивката си, погледна Стефанията и предложи: „Ами иди ти!” Смутената
девица изведнъж се разтвори в широка усмивка: „Вярно бе, и аз съм свободна
тая вечер. Защо да не ида?... Само че как ще се познаем?... Чакай, чакай,
телефонът е отворен още, ще се разберем”. Малката Стефка се изпари яко дим.
След няколко часа се прибира още по-разцъфтяла. Идва да даде отчет на
Танчето, защото Танчето е вече налице. Клюмва глава на вратата, разлива се в
едно: „Страшен мъж!”, Танчето скача като ужилена и я кани да седне.
Стефчето разказва без увьртания с топли пияни думи. Първо срещата пред
пощата - едва ли не с вестник в дясната ръка и парола. После кръчмата, парада
на портфейла му, нейната благосклонност... Но с такава реч, че ушите ми на
дърт пръч, врял и кипял къде ли не, се разтопяват от кеф.
Танчето гледа свирепо, а Малкото Стефче шепне: „А аз да няма къде да го
изклатя”.
***
В града ни пристигна художник - почти вълшебник. Вървеше из старата част,
заглеждаше се и ако му се харесаше нещо, присвиваше очи и започваше тихо
да шепне на асистента си, като същевременно дирижираше на нещото. След
седмица или най-късно две нещото се превръщаше я в кафене от
Възраждането, я в чаршия, я в спретната къща от началото на века...
Не знаех, че в града ни витае такава влиятелна особа. Вървях един предиобед
към къщи, когато ненадейно ме осени небивала радост. Голямата ми мечта от
младини, да видя на живо любим литературен герой, се сбъдваше - срещу мен
по тротоара вървеше самият Дон Кихот. Е, спешен, но все пак Дон Кихот от
истинска плът: висок, с развяти редки коси, с още по-рядка брадица, обут в
дънки, набутани в криви кларкове, с паласка на пояса и най-шикозното всичката му дълга коса привързана с червена панделка. Тъкмо се въртях около
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оста си, докато оня минаваше покрай мен, когато радостен вик раздра светостта
на срещата: „Боб, Боб, здравей!” Моя милост се провикваше. Дон Кихот се
спря, вгледа се внимателно в мен и ме изтупа набързо от праха на забравата:
„Жоро, ха... Жоро! Какво правиш тук?”
Седнал да ме пита аз какво правя, ами той?! После хиляди пъти се набеждавах
в недосетливост... Ами само по униформата трябваше да позная, че е самият
Художник - почти вълшебник. Ама как да се сетя? В техникума беше китарист,
после спортист, после млада наицонална надежда от ВИФ, а сега художник,
вълшебник... И най-проницателен да си, пак няма да се сетиш!
Поканих го на гости и се разделихме.
***
Срещнах Малката Стефка с някаква възрастна жена под ръка. Посивяла,
очукана, но все още яка, с големи попукани ръце. Кимнах им. Както и
предполагах - майка й.
***
Миглена си замина за няколко дни по Великден. Върна се променена: странеше
от мен, криеше погледа си. Чудех се какво ли може да е. Преди да замине
бяхме заедно и беше толкова щура вечер, а на следващата сутрин се мотахме
до заминаването на влака като влюбени хлапета - без цел, ей така. Дори ме
накара да я целуна пред всички посред някакво кафене.
Намира и повод за скарване. Накарал съм я да ме чака в къщи повече от час.
Тръгва си, не желае да я изпращам, но аз настоявам и... и пак намира начин да
си тръгне сама. Оставям я насред път.
Трябваше да излезем някъде всички - Танчето, Добри, Насо, всички заедно.
Бяхме поканени на кръчма от хазяйката, нещо премии ли, рожден ден ли...
А-а, беше свети Парастас*.
Празнувахме, що празнувахме, а на мене ми едно тъпо-о. Защо пък да не е с нас
и тя? Какви са тези капризи? Намерих хартийка отнякъде, химикалка и
занареждах дълго прочувствено писмо. Апапите около мене се смеят, а аз пиша
ли пиша. Вечерта свърши, тръгнах да изпращам Танчето.
––––––––––––––––––––
*Свети Парастас - фолклорен празник в началото и края на месеца, датата
на който се определя от дните за аванс и заплата на празнуващите.
„Танче, ще те моля за нещо. Предай, ако обичаш, това писмо на Мег...” Танята
остава сериозна, но любопитството й надделява и пита: „Какво си й писал?”...
„Нали се скарахме, закъснях тази вечер и ви накарах да чакате. Извинявам й
се.”
Танчето се спира: „Глупак!”. Мойта мила дружка досега не ми е говорила така.
Сигурно има основание. Питам я... „Знаеш ли „твоята” Мег какво ми каза
снощи?... Говорехме за Боб, твоя приятел, художника, нали съм си го харесала
и си го свалям... Та-ка-а. Мег ми каза: „Не се безпокой, няма да ти го отнема”, а
вече е била с него...
Хопа-ла-а, тръгна се!
Между мене и Мег са се породили някакви теоретически и практически
разногласия за секса. Тя е решила, че не си „пасваме”, аз - също. Бяхме се
разделили, но на следващия ден се сдушихме отново, но вече само като
приятели. Мен доста ми тежи този факт...
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Та-ка-а. Ето, че вече трябва да приемам Миглена, тази интересна и желана
жена, само като... евнух. Що да правиш, хората са различни. Хм, какво да
правя! Та Боб ми беше приятел още в техникума, той беше един курс напред и
ми даваше всичките си учебници, та да не харча пари. Добре, да приемем, че се
обикнат един-друг, случва се. Но той е в Търново само за месец-два, после се
прибира в София. И какво, може и да не се раздрънка, но все ще намери някога
да ми каже уж на шега, че съм имал сериозно отношение към курва. Не, Мег не
заслужава това.
Правя, що струвам, но убеждавам Миглена да дойде при мен. Обещавам й пак
да не я пипам (така ми е тръгнало в началото, какво се чудя!) и заспиваме.
Другата сутрин е неделя - празен за едни, а за други доста напрегнат ден.
Лежим в моето старо юнашко легло, бръщолевим за съвсем отвлечени неща.
На Миглена й писва и пита:
- Слушай, Жоро, защо ме криеш от Боб?
Хич и не чакам:
- Защото го харесваш.
- Да, харесвам го... Той ми влияе сетивно...
- Забелязах снощи. Ти така го погали.
- Е, и какво?
- Той ми е приятел.
Миглена е саркастична:
- Но ти също си ми приятел. Пък и нали скъсахме.
- Ех, Мег, Боб ни е идвал на гости, когато не сме били само приятели. Той те
познава чрез мен.
- Да, но аз съм свободна.
- Никой не ти го оспорва. Но той е тук за месец, за два, после ще си отиде и
може да ни се надсмее. Ще се надсмее над хубавата ни връзка, а може и да
каже, че си курва. Ще ти е приятно ли да говорят така за теб?
- Не.
- Видя ли?
- Е, какво да правя?
- Твоя воля. Но ще те моля само едно: не ставай близка с него.
Миглена мълчи, търси навътре в очите ми, отсича:
- Добре.
- Благодаря ти! - погалвам я и я целувам по бузата. Тя притваря очи и като
насън шепне: “Искаш ли ме?”
Същата вечер отишла пак при него. Слушали музика в една от стаите на хотела
(те бяха цял екип, снимаха някакъв филм), после той я грабнал на ръце и я
отнесъл в стаята си. Колегата на този сетивен красив художник - почти
вълшебник веднага се спасил, за да може момичето да си почине на неговото
легло. Когато тя си легнала и Художникът - почти вълшебник се намърдал при
нея, тя му казала само това: „Обещах на Жоро да не правя секс с теб”.
Вълшебникът се изпарил, а моето момиче на другия ден ми призна всичко. Аз
й отговорих само с две думи, които въпреки че бъбрех отдавна, дотогава на
друга не бях казвал:
“Обичам те!”
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***
Една слънчева неделя в края на април Велико Търново е озарено от скромното
посещение на тиха личност. Имам гости: Момиченцето около мен с мъжа си и
естествено Мег. Милата ми госпожица се е вдъхновила и се заела да твори
картофена супа. Подготвяме крупен кулинарен празник във вилата на
кулинарния естет Георги Панев - приготвяне и унищожаване на цяла тенджера
картофена супа с хрускави залчета...
Преди известно време бяхме в Мег заедно с Момиченцето около мен. Не знам
за какво стана приказката, но Момиченцето около мен изтресе ни в клин, ни в
ръкав: „Знаеш ли защо го обичам това говедо тук?” и ме посочи на Миглена.
Мег, стресната от откровението, а аз, поласкан от проявеното доверие,
наострихме уши. А Момиченцето, иначе винаги дяволитко и веселко, остана
сериозно: „Защото това говедо изби всичкия идеализъм от главата ми. Но не му
се сърдя, той ми е като брат”. Миглена отпи бавно от нектара си, за да каже
още по-бавно и сериозно: „И аз съм с него заради това”. Мене ме човърка
нещо, но махнах с ръка - жени, нека си бръщолевят...
Та чакаме супата, когато на вратата се почуква. Мег е отвън при котлона, какво
ли чука, не може ли да се обади, ако й трябва нещо?! Моя светлост в такива
случаи най-малкото мърмори... Ставам, отварям вратата - мама Лина.
- Хайде бе, няма ли кой да ме посрещне?
Момиченцето около мен писка в радостен пристъп:
- Лельо Евелина, лельо Лина, здравей, заповядай! Защо не се обади, че
пристигаш, да те посрещнем? Здравей, здравей...
Поуспокояват се, радват се една на друга и идва ред на запознанството.
Момиченцето я запознава с мъжа си, аз - с Мег. Че като се отприщват на
приказ-ка-а... Каквито хич не са си приказливи... Момиченцето се опитва да е
достоен състезател, но мама Лина с мощна атака още в началото на спринта
взима преднина и не се предава до края. От столицата иде, пресни, свежи
клюки носи, новите вицове, пък и чейне за двама. Мъжът на Момиченцето и
Миглена се посмутяват от тази непредвидена атака, но после се отпускат и вече
към края на приказката всички се кикотим от сърце.
Хапваме супата. Мама Лина се просълзява - Мег я е попресолила и
попрелютила в старанието си да се изяви. Как да е. Лапаме, докато е гореща, та
да не правим забележки на момичето. Нещо сме останали сами в стаята ми,
когато мама Лина бърза да се осведоми:
- Това гадже ли ти е?
- Аха. Това е тя.
- Аз я гледах на снимки в къщи. Интересна жена, хубава.
- Ъхъ.
- Абе какво си се разсумтял като добиче, кажи нещо!
- Хубава е.
- Прав си.
Разбрахме се.
Вечерта мама Лина си тръгва. Бързала в командировка, авторски контрол над
някакъв неин строителен обект.
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***
Танчето и Мег си сменят квартирата. По хазяйско давление - не са достойни за
неговото благоволение като мъж. Нито едната, нито другата! Пренасяме
багатериите. Поливаме новата квартира и си тръгваме - Насо, Добри и аз.
Миглена тихо споделя: „Жоро, знаеш ли, малко ме е срам от баща ми. Вече
трета квартира сменям и той ще си помисли, че ме гонят от тях заради мъже”.
....
Кипи скандал. Хубав просташки скандал. Новият хазяин на Мег се е намъкнал
към шест сутринта в стаята им и крещи. Мег се прави, че спи, а оня се е
разкрачил до леглото й и ръкомаха. Танчето се измъква да си лъска обувките, а
аз стоя ала гол в коприва. Хич не обичам скандалите, всичко може да се уточни
и без крясъци. А оня се вдъхновява все повече и повече. Започва да употребява
даже и учени думички: „Тука да не е вертеп?... Или странноприемница?...
Какви са тия мъже до закачалката?”
Оглеждам се за други мъже до закачалката, но не виждам. Сам-самин съм, в
пълен боен екип, готов за отлитане.
„Преди два дена братовчед ти, а сега тука тоя”. Тамън се каня да му обясня, че
не съм „тука тоя”, когато оня благоволява да ме начеше и мен. Съвсем
културно, като на непознат човек, се разпенва на “вие”, сиреч в учтива форма:
„А на вас кракът ви да не е стъпил повече тук! Ще се обадя на майка й по
телефона, така да знаете!”. Очаква да се защитавам, а аз само се хиля
подигравчийски. Това го вбесява, та се напъва и взима най-високия тон от
регистъра си на полумечок: „Вън!”.
Зачаквам Танчето пред входа на блока и си тръгваме росни-росни на училище.
Малко ме ядоса тоя мечок. Какво го интересува къде съм спал?! Ако искам на
пода ще си спя, ако искам - при Мег, ако искам - в къщи. И най-жалкото, че ме
е дебнал, говедото му с говедо! За първи път ми се налагаше да остана при Мег
и той веднага ме излови. Може пък и да съм станал жертва на върла телефонна
интервенция с педагогическа цел. Кой знае? И тоя братовчед, откъде се пръкна
и той?... Да не беше той, хубаво щях да го начеша, простака му с простак?
Да, наистина откъде се довлече пък Румен, братовчед й? Когато беше в
Търново, Миглена искаше непременно да ни запознае. Нещо смътно се
въртеше из главата ми от първата ни вечер и се скрих. Скрих се като плъх.
Защо ли? Когато Мег искаше да чуе, че е хубава и го чу, от устата й се
изтърколи следното: „И братовчед ми го казва...” Миглена беше гола.
Три дена не стъпих при Мег, докато оня не си замина. Те ме търсили, идвали
два-три пъти до квартирата ми, но не ме открили. Мярнах го отдалече, на
центъра. Мег го беше хванала под ръка и нещо му обясняваше, обясняваше...
Вървяха вероятно към къщи. Аз - по другия тротоар, точно в обратната посока.
Разчитах на лекото късогледство на Мег и сумрака. Успях.
После разбрах, че бил голям мъж. За три дни в Търново свалил три мацки... По
думи на Миглена.
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Ходихме до София на автостоп. На отиване се скарахме за един мой израз. Аз
казах: „Бъди спокойна, майка знае, че си ми любовница и ще те приеме много
добре в къщи”. Миглена пък ми отговори, че е свободна жена и не е любовница
на никого. Щяхме доста да се сдърпаме, защото твърдях, че всяка жена трябва
да бъде на някой мъж... Добре че отстъпих. На връщане, във влака, тамън на
излизане от лъскавата ни столица, Миглена, подпряна на един от прозорците в
коридора, промълви: „Знаеш ли, все едно съм била в чужбина и се връщам в
къщи”. Ами да, оставих я за час-два в библиотеката, а тя ми изплака да дойда
после и да си я взема. Да не се загуби детето из големия град. ... Тръгнахме си
дълбоко влюбени отново и с нови пориви към нашето светло академично
пристанище.
Посрещнаха ни триумфално. Оня мечок, хазяина, няма и пет минути след като
сме пристигнали, се изтърси в стаята й. Майка й звъняла, тревожела се, той
нямал нерви да се разправя с нейните щуротии, защото не им дала отчет къде
отива и колко ще се бави, та да знаят. А на мене ми каза отново вълшебната
думичка „Вън!”. Обичам деловите отношения, но чак пък толкова сериозни - не
бива. Даже и не се главих да му обяснявам колко е простак. Хванах Мег за
ръчичка, поуспокоих я, като излязохме пред блока, защото беше доста
зачервена от крясъците на оня, а на следващия ден й намерих нова квартира.
От този ден Мег дойде да живее при мен, а новата й квартира служеше само за
пощенска кутия и баня. Никакви телефони!
***
На рождения ми ден Миглена ми поднася цветя -огромен букет червени
божури. Моята смачкана бърлога в последно време е заприличала на
цветарник. Мег много обича цветя и аз все намирам начин да й поднасям по
някой и друг стрък. Даже веднъж, зарадван, че съм намерил диви маргарити на
връщане от университета, й връчих най-тържествено прекрасен букет от
лайкучка... Поднася ми момичето букета и пита дали ще каним гости довечера.
Не, на рождения ми ден ще сме си само двамата по финансови причини... Тя
припомня деликатно, че преди сме запивали с апапите по повод и без повод, а
сега... Целувам я: сега е друго.
Сяда да учи. Има някакъв колоквиум на другия ден, от който зависи много.
Позанемарила е училището с наште щуротии, та сега наваксва. Лягаме си
мирно и кротко.
Мислех, че рожденият ден е приключил и се успокоих, че Миглена няма да
харчи пари за подаръци. Тя не умееше да пазарува. А пък аз голям подарък й
бях поднасял само веднъж, когато сестра ми беше на гости - на следния ден:
малко тоалетно огледалце, доста скъпо, но много красиво. Когато прочете това,
което бях написал на стъкълцето с флумастер и го изтрих, Миглена попита:
„Ама това за мене ли е?”... „Разбира се!”... „Подарък?”... „Да...” „Хм, без
никакъв празник! Никой досега не ми е правил подарък ей така, без повод.
Благодаря ти!” Това, което изтрих от стъкълцето, гласеше: „Искам много наши
утрини да са толкова красиви и наши. Жоро”.
Но Мег ме изхитрява. Заявява, че трябва да си е в квартирата - имала много за
четене, та да не ми пречела да спя. Съгласявам се. Трябва да ходим с Добри
нагоре към бившата тяхна махала, а пътят ни минава покрай новата квартирка
на Мег. Стигаме пред вратата, започва раздялата. Няма да се видим чак до утре,
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ехе-е!
Не свършихме с Добри работа и се заприбирахме.
Пред старата ни къщурка, приличаща повече на пенсионирана казармена
барака, отколкото на къща, има стръмна калдъръмена уличка. По-широка кола
трудно минава, а камионът за боклук, минаващ всяка седмица, трябва да се
пилотира от някой роден виртуоз. В противен случай може да смъкне я някой
улук, я някоя надвиснала стряха, я някой излинял каменен зид.
Пред клюмналата дървена порта на нашата си къща Добри се сблъсква с Мег.
Къде я оставихме, къде я намирам! Аз съм изостанал малко назад и се спирам
насред уличката. Мег се усмихва дяволито и тича към мен. Не чака да говорим,
само се гушка мекичко в мен и ме целува по бузата. „Оставих те да учиш,
какви са тия разходки? - Мег се гали и мълчи - Кажи де!”
„Ще видиш!” - тича нагоре по уличката. За секунда успявам да я перна по
дупето за назидание, че не слуша. Тя се смее звънко, радващо. Изчезва в
сивината на прилегващия здрач.
Влязох в стаята си, запалих лампата - нищо особено. А-а не. Точно под
огледалото вдясно от вратата с кабърче на стената е закачено листче от
тетрадка. На него с химикал изрисувана набързо стрелка, а под нея надпис:
„Към изненадата!” Какво ли може да бъде? Античната библиотека може да е
свърталището й. Отворих вратите й - нищо. Вдигнах глава. Вляво от
библиотеката - стрелка към юнашкото ни ложе. Надпис: „Към втората
изненада!” Хайде сега и втора, първата не мога да открия още!
Ах ти, хитрушано, спуснала си пердетата на прозореца, там е! Наистина зад
пердето, на перваза, ме чака масивен ръчно изработен глинен бокал с антична
форма, с две дръжки, стърчащи над широката му паст - старинна чаша за вино.
Взех я в ръцете си, поогледах я и вътре намерих още едно листче: „Има и втора
изненада!” Е да, стрелката...
Втората изненада е под възглавницата. На две листчета едно над друго е
написано следното:
“СКЪПИ МЕЧО, втората изненада не е никаква изненада, а целувки за теб от
Мег, които и за нейно
най-голямо съжаление, ще получиш
утре сутринта.
ВНИМАНИЕ! Следват нови изненади
от втория тип”.
Мило, палаво дете, виж за какво си ме придумало да изляза да се поразходя с
Добри, мене, проскубания дърт мечок... „Скъпи Мечо...”, да, отдавна надписът
на вратата ми е сменен. Вместо „Вилата на кулинарния естет Георги Панев” и
отдолу драскулка на бюст на голяма личност с лавров венец от лъжици, на
вратата ми се мъдри малко картонче от кутия за детска паста за зъби „Мечо”.
Мечето е изрисувано по нощница с четка за зъби в ръка, готово за сън.
Почесах се по главата, повъртях се и бях тръгнал вече към Добри, когато още
нещо спря погледа ми. На таблата на стария ми креват закачена малка
репродукцийка от картина в Третяковската галерия. Беше ми харесала в
нейните вещи. Момче на червен кон, къпещо се. Малка, като двойна картичка.
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Вземам я в ръка, пооглеждам я и я разтварям. На подложното картонче вътре са
изрисувани само две думи:
“Обичам те”
Нищо повече.
***
Миглена закъса с подписите. В края на всеки семестър се събират подписите на
преподавателите по различните предмети в уверение на това, че четири месеца
си киснал благоприлично на лекците им или на упражнения. А Мег многомного не ги удостояваше с вниманието си. Може би от това, че беше свикнала
от задочното да се явява предимно на изпити, може би защото не й беше
интересно на подобен род занимания, а може би заради мен. Аз нямах
проблеми, както винаги. Чисто и просто знаех кога да ходя и кога - не. Връщах
се от училище доволен, че съм утрепал още един-два подписа, когато заварих
Миглена в къщи. Раздигнала вазите с цветя и разните бръмбъзлъци от
библиотеката и бърше прах. Поздравих, тя кимна вяло с глава.
- Мег, какво има, защо не си на училище?
- Вече няма смисъл...
- И все пак?
- Костурков вече съвсем твърдо заяви, че няма да получа подпис, и аз се
прибрах.
Поседнах на леглото:
- Ела, ела да поговорим. Остави тая прах! - Миглена заряза вялата си работа и
приседна в мен. Прегърна ме. - Кажи сега какво каза тоя тиквеник?
- Какво може да каже? Няма да ми даде подпис и толкова. Утре си заминавам.
- Къде, във вас ли?
Миглена оклюма съвсем:
- Не знам... В нас не ми се прибира... Може би ще замина за морето. Сезонът
почва вече, все ще има работа с немски.
- Глупости! Ще стоиш тук, докато се изясни всичко. Не разбираш ли, че сега
сме им паднали и всеки гледа да те изработи? Ще те повърти, ще те разкара
два-три пъти до кабинета си, ще те накара да му се молиш и ще кандиса. Не се
отчайвай, така ще стане, ще видиш!
- Няма. Той е педант. Още е млад и се натяга - по бузата на Мег се търкаля
малка кристална сълзица. Тя бързо я трие и уморено полюшва глава - Няма.
За пръв път виждах сълзи в очите на Мег.
- Хайде да се поразходим. Ще вземем въздух, пък после ще видим.
- Добре.
Всичко, всичко пропадаше изневиделица! Трябваше да се разделя с Мег и то
заради някакво си асистентче. В такива ситуации сме били с моето момиче,
доста сме се карали, дърпали, зъбили, но никога - сълзи. Никога! Кой знае
колко е мазен тоя, че да обиди толкова Мег...
- Е, добре де, защо се заяде тоя? - седяхме в нейната квартирка. - Да си тъпа не си... Има толкова тьпанари, дето не могат да се подпишат и си взимат
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подписи, а ти... Нещо карахте ли се, какво?
- Не, просто бях много добра първия семестър и почти само аз му изнасях
упражненията... А сега нали направих отсъствия... Той още тогава не искаше да
ми даде подпис, когато ме викна на колоквиума.
- Какво, женкар ли е?
- Не, не е такъв, прави се на принципен.
- Лошо.
- Лошо наистина. Тогава ми каза, че ако изкарам шестица на целия материал
предварително, ще ми даде подпис... А шестицата е толкова разтегливо
понятие... Писа ми четири и ме остави без подпис.
- Моята специалност са тройките. Виж, за шестиците може и да си права.
Шестица в университет! Че ти трябва да знаеш поне колкото даскала, а той си е
кълвал науката двайсетина години барем. А ние имаме по осем-девет такива
„науки” на годината... Главата ти цепелин да е, пак не можеш да натъпчеш
толкова!
Прегръщам Мег, стискам я здраво, нещо рови отвътре ми, хълцам. Стискам я
здраво, че да не гледа как рева. За какво, от какво, глупаво... Ей така, от мъка,
от злоба.
Миглена се стресна, много се стресна. Едвам я убедих да отиде в къщата му,
при него лично, при научното светило, на крака. Изкарах един самотен час с
половин кутия цигари. Когато се върна, Миглена беше доста променена, доста
ведра.
- Какво, даде ли?
- Аха, ще даде! Нали му е бащиния, как ще му се откъсне от сърцето. Лъгахме
се, убеждавахме се един- друг, той се съгласи, че си знам материала и мога да
се явя спокойно на изпит още сега, но отсъствията, отсъствията... Колежке,
казва, вие имате едно извинено и две неизвинени отсъствия на мои пражнения.
Това са цели шест часа загуба! Моите педагогически принципи не позволяват
да ви дам подпис... И за да ме успокои, ми даде пример от миналата година.
Някаква негова студентка отишла на погребението на свой роднина и не могла
да си извини отсъствията. Неговите педагогически принципи не му позволили
да й даде подпис и тя прекъснала...
- И ти какво?
- Как какво?! Той все още лееше тая гадост, когато завъртях гръб и си дойдох.
- Добре! Поне си му го казала.
- Аз нищо не казах след това... - Мег ме гледа учудено.
- Не, много си му казала.
Това беше в петък. Събота и неделя се разделяхме, събирахме багаж, крояхме
къде може да работи. В понеделник отидохме да обядваме в стола на
университета. Още на вратата ни срещна Дебелана-сладурана, френска
филология:
- Миглена, Миглена, почакай!... Взе ли си подпис!
Мег се учуди бая:
- Какъв подпис, аз прекъснах...
Дебелана-сладурана се ухили щастлива:
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- И аз щях да прекъсна заради него. Цялата наша катедра се изниза през
кабинета му да го убеждават, че съм добра студентка и не трябва да
прекъсвам... Оня - не, та не. Какво му е станало неделята – не знам, ама
опрости всички... Бързай, докато е на кеф, да си вземеш подписа.
Миглена се усмихва криво:
- Извинявай, да не грешиш нещо. За кого става въпрос?
- Как за кого бе, Костурков!... Оставил е списък на двайсетина души, които
трябваше да прекъснат заради него. Там те видях. Кандиса, кучето!
Костурков кандисал! Университетски хит! Чудех се да се смея ли или да
псувам. Обърнах се към Мег...
А, Мег... Само петите й се мяркат някъде по пътя към новата просторна сграда
на университета.
***
Искаш да ти разкажа приказка, Мег... За какво ли да ти разкажа? Има толкова
много неща по света, от които би станало хубава приказка. Но не са за
приказка, разбираш ли? Те са си просто неща от живота, а не неща от приказка.
За тях не се разказват приказки, такива неща се отминават... Такива неща са
грозни, а в приказките всичко трябва да е хубаво. Нали, Миглена?... Усмихваш
се... На какво се усмихваш? Много си хубава, като се усмихваш... Я гушни поздраво стария мечок, че нещо му е студено... Завий се, да не ти настине дупето.
Ха така, ха, добре... Искаш точно такава приказка? Добре, но да не заспиш, ей...
Добре, ще ти разкажа за един бръмбар...
Живяло на нашата Земя бръмбарче - малко, лъскаво и черно. Тъпкало я всеки
ден, вървяло си по своите пътеки, когато един ден на пътя му се изпречило
друго бръмбарче. Нашето бръмбарче се спряло и го огледало. Здравей, казало
то. Другото бръмбарче не отговорило, стояло си на пътеката и не мърдало.
Нашето бръмбарче пак се опитало да го поздрави, онова - нищо. Нашето
бръмбарче се отказало от приятелските си намерения и решило да си продължи
напред по пътя. А онова като видяло, че бръмбарчето тръгва да си ходи, вместо
да се дръпне настрани и да му даде път, взело, та паркирало напреки и
запушило пътеката. Нашето бръмбарче го помолило веднъж, два, три пъти да
се дръпне, за да мине, онова само свило главата си по-близо до черупката и
останало в същото положение. Нашето бръмбарче взело, че минало през него.
Когато се обърнало вече, минало нататък и искало да каже “довиждане” на
твърдоглавото си братче, забелязало дупки по черупката му... Да, дупки от
неговите крака. Другото бръмбарче не мърдало от болка, а нашето се взряло в
дупките. Нищо, вътре празно...
От този ден нататък любимо занимание на нашето бръмбарче станало да гледа
какво има в празното на срещнатите по пътя, там, вътре, под лъскавата черна
черупка. Даже и не поздравявало, а бързало да направи дупки, за да гледа и се
чуди.
Доста поживяло така из тревите, докато не настъпило лятото. Преди тревата
била влажна, пропита с дъх на окапали листа, докато сега изведнъж какво било
станало, та на мястото на бившите тревички, бледозелени и влажни, се
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издигали много по-високи от бръмбарчето цветя. Те били толкова много и
толкова гъсти, че образували плътен шарен чадър и бръмбарчето оставало в
сянка. Избрало си едно стъбло на цвете и започнало да се катери усърдно.
Доста се потрудило... Най-трудно му било с венчето на цветето. За да може да
мине отгоре на цветето, трябвало да мине първо отдолу на венчето и по такъв
начин се оказвало с главата надолу. Падало два-три пъти, пак се катерило,
докато в крайна сметка се изкатерило благополучно.
Тамън да каже “здравей” на венчето, нещо подразнило носа му и то закихало,
ама бая дълго кихало. Настанило се било точно в тичинките, а от тях се киха,
знаеш. Успокоило се и поздравило. Цветето поклатило венчето си и отговорило
на поздрава.
„Как се казваш, цвете?” - попитало бръмбарчето.
„Маргаритка, бръмбарко. А ти как се казваш?”
„О, аз си нямам име. Всички бръмбарчета сме само бръмбарчета и толкова!”
„Лъжеш се - цветето му се усмихнало приятелски.- Всички бръмбарчета си
имат имена. Аз имам много приятели бръмбари, които долитат, кацат,
приказваме си за нещо и отлитат. Но всеки си има име. Ти защо не долетя, ами
реши да се катериш по мен?”
„Да долетя?! А с какво?”
„Как с какво?! - цветето се усмихнало на наивното бръмбарче - Ето с това...”
„С черупката?!”
„Не, истинските бръмбари имат крила под черупката си...”
Това беше приказката... Питаш за хората, Мег. Къде били те, защо ги нямало в
моята приказка. Хората... хората отдавна ги нямало. Просто слънцето ги
унищожило, защото помислили, че са по-силни от Земята. Взело им въздуха и
ги стопило. Това е.
***
Жоро, питаше ме защо не мога да се върна в къщи... Защото едвам избягах
оттам... С баща ми се разбираме от една дума, ама с майка ми... Заради нея съм
бягала от къщи. Последният път пак беше заради нея. Не, и заради баща ми.
Върнах се късно, но като видях обувките му в антрето, отново излязох.
- Пубертетски истории.
- Не, не са. Вече работех. Водех езиков курс за възрастни в едно читалище.
Вечерен. Сред учениците ми имаше и един мил мъж на годините на татко. Куц.
Работеше в обсерваторията, астроном. Като разбрах това, много се зарадвах.
Като малка ходех на кръжок по астрономия... Много интересна е строномията...
Наука за звездите... Учил ли си астрономия?
- Не, в техникума не се учат такива щуротии.
- „Щуротии”...?! Не е щуротия.
- Е-е, шегувам се, Мег.
- Разбрах вече, разбрах... Ти с всичко се шегуваш... Изпращаше ме до къщи и
ми разказваше винаги по нещо ново. Дори миналото лято ходи на екскурзия до
Индия. Не е богат, ама събирал пари цяла година и отишъл. Донесе цял куп
картички и проспекти, нищо друго. Разказваше ми с часове, ходех и в
обсерваторията. Ходех да гледам звездите... А татко си помислил какво ли не.
Не той, майка ми му наприказвала разни глупости. Само го чака да се върна
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(той се връща събота и неделя, работи извън града) и го започва. Но никога
пред мен. Преди мислех, че и той е такъв, но той е благороден човек, вече се
разбираме... Тя го наковава. И последния път така - накарала го да иде да
се кара с човека... Възмутих се и напуснах къщата им.
- Можела си да останеш и да му обясниш всичко. Щял е да те разбере.
- Не, той и сега има някакви резерви към мен. Може би заради сестра ми... Тя е
една такава, как да ти кажа? Винаги всичко й е било наред, винаги е била
отлична ученичка, винаги са я хвалели, една такава изпълнителна,
праволинейна. Еснафка... Аз не мога като нея. Омъжи се за първата си любов и
толкова!... Може би баща ми иска да съм като нея. Ето вчера получих
писмо, чуй какво ми е писал: “Миме, виж твоята приятелка как си ходи с едно
момче, ще се женят наесен. Не е лошо и ти да си избереш вече някое момче, та
да не те мисля. Аз много исках да разбера защо си напуснала и тая си квартира,
ама все не ми остава време. Ти си гледай там учението де, но внимавай!”
- Е какво лошо ти е написал човекът? Аз нямам баща, но ако имах, мисля че и
той би ми писал подобни неща. Грижи се човекът. Всеки родител е такъв. И ти
да имаш дете, и ти ще му трепериш.
- Така е, ама ми писна от наставления. Не съм дете в края на краищата!
- Всеки е дете на родителя си до края на живота си.
Един следобед М иглена избяга. Избяга и от мен. Спях следобедния си сън (да,
вече бяхме в сесия и човек можеше да си позволи такъв лукс), когато нещо
прошумоля около главата ми. Събудих се - Мег. Облечена, нещо се суети из
стаята. Като видя, че отварям очи, някак припряно ми рече: “Спи, спи!”.
Усмихнах й се и продължих дрямката, сладката дрямка на юнака...
Прихлопване на вратата. Отворих очи, надигнах се. Пътната й чанта я нямаше,
а на масичката бележка: „Жоро, аз заминавам. Имам нужда да остана сама. Не
знам къде ще бъда, може би ще пътувам до нас, но ти не ме търси, аз ще те
потърся. Ще се върна за изпита”.
Изпитът! Точно това ме вбеси. Иначе да ходи, пак ще се върне, писала го е. Да
се облека и да я догоня?...
А, забравила си е дамската чанта, а там са й парите. Ще се върне. Паля цигари
и чакам.
Тихо поскръцване на врата. После главата на Мег, а след нея и тя. Моята
протегната ръка с нейната чанта:
- Заповядай!
Миглена я взима от ръката ми, гледа ме право в очите:
- Защо ме гледаш така? Аз щях да се върна, нали съм ти писала...
- Не трябваше да се измъкваш като крадец, грозно е.
- Но аз имам нужда да остана сама, да събера мислите си.
- Сега, два дни преди изпита?!
- Изпитът не е толкова важен!
- Хо-хо-хо-хо...
Миглена се врътна рязко и блъсна вратата след себе си.
Повъртях се, посуках се час-два, но нещо ме човърка. Взех да чета - пак. Не,
много гадно се изсмях, много я обидих. Мъчно ми е... Ще ида да я потърся.
Взех за предтекст два-три пакета от любимите й цигари, които беше забравила,
и се юрнах към квартирката й. Не я намерих, но прозорецът беше отворен.
Хвърлих ги една по една вътре, да види, че съм идвал, и си тръгнах.
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Чудех се вече накъде да хвана, когато я видях: идваше от гастронома, накупила
си нектар и бисквити.
- Мег, Мег, почакай!
Тя се спря, взря се и ме позна. Приближих:
- Здравей!
- Здравей, заповядай да пием нектар.
Седим в квартирата й, опитваме се да мълчим, но тя нарушава мълчанието:
- За какво дойде?
- Знаеш ли, мисля, че грозно се изсмях...
- И какво?
- ... но ти не беше права, не биваше да се измъкваш така.
- Да.
- Съгласна ли си?
- Напълно, но и ти много ме обиди.
- Дошъл съм да се извиня.
- Наистина ли?
- Е, ако и ти се извиниш.
- Имах такова намерение.
Такава си е Миглена. Понякога, когато е в лошо настроение, а аз се обърна към
нея с „моето момиче”, тя ме прекъсва рязко: „Аз не съм момиче, аз съм млада
жена!”
***
Цветната градина пред пенсионираната ни къщурка денем приличаше на
дворче. Едно вечнозелено дръвче, едно по-голямо дърво, много цветя и всичко
това на два метра над уличката, стиснато здраво, за да не се разсипе, от
въшлясал зид. Въобще в старата част на Търново можеш да говориш със
съседите си през две махали. Стига да вдигнеш глава назад и да се провикнеш...
Всичко е накачулено едно над друго като каменна стълба към върха на хълма.
Всичко... Пердета, чардаци, пранета, градинки, клозети... Всичко.
Вечер нашата градина се превръщаше в тържествена трапезария. Изваждахме
моята малка маса пред вратата на Добри и Насо и двете семейства (тяхното и
нашето) вадеха кой каквото има за дъвчене. Миглена я бях понаучил да готви и
вече доста често ни се случваше наред с консервите да похапнем и топла
манджица. Хапвахме, пушехме, разтягахме по някоя и друга житейска тема,
докато се стъмни съвсем, и се прибирахме по каютите. На Насо и Добри стаята
излизаше направо в природата, мойта стая имаше предверие, озаглавено кухня,
а хазяйката наред с каютата си имаше и истинска кухня - с котлон, хладилник,
бюфет от време оно и шевна машина от баба й.
Тази вечер имахме малко необичайно меню: супа от гугутка. Насо, бивш
пехотинец от казармата и добър стрелец, беше много войнствен - отглеждаше
куче и имаше прашка. Та точно тази прашка беше взела дните на нещастната
гугутка и сега се опитвахме да я вечеряме. Мег, както винаги, беше
попресолила манджата... Не, тоя път беше отронила нов кулинарен бисер беше бутнала да вари месото заедно със солта... Насо, както винаги,
разхвалваше кулинарните й качества, за да не обиди домакинята, и сумтеше от
удоволствие, а Добри сумтеше и пушеше. Аз също сумтях, но за разлика от
Добри, който не беше пипнал супата, дъвчех с настървение жилаво месце.
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Миглена опита и се отказа - и овца да беше, пак не можеше да поеме толкова
сол наведнъж.
Прибрахме се в стаята ни.
- Жоро, ти какво си ядосан?
- Кофти ми е за гугутката...
- Да, супата не стана, трябваше да ми кажеш за солта.
- Язък за добичето! И котките не могат да изплюскат това, което остана! А
колко беше безпомощна, докато беше още жива... И Насо пък откъде я видя...
Миглена се сви, настръхна и бързо зареди:
- Стига бе, какво си се разгвацал като жена! Лиризъм, хайде де! Мъже!... Имах
един познат адвокат, той беше същия като тебе - ли-ри-и-чен. - Миглена
натърти на последната дума, за да ме подиграе – Нямаше нищо общо със света,
беше една старомодна баба. А беше много умен, знаеше почти целия “Ад”
наизуст, помнеше партии шах от години назад, ей така седне с някой приятел и
започне да щрака. И знаеш ли какво направи? Когато му предложиха да замине
на работа в някакво наше търговско представителство в Осло ли, в Амстердам
ли, не помня, той отказа, моля ти се!
Противоречало на принципите му, нямал още достатъчно практика, а в
чужбина щял да загуби възможността да практикува на живо, да се развива
демек. Предлагаха му какви ли не удобства... Кретен!
- Миглена... аз не съм лиричен... просто цялото ми детство е свързано с тези
птици. В нашия двор имаше три огромни ореха, в тях живееха повече от
двеста гугутки. Баба ми всяка сутрин ги хранеше я с жито, я с хляб и знаех, че
на птица не трябва да се посяга. Затова...
Миглена се взря в очите ми, наведе глава и прошепна:
- Извинявай!
В очите ми се мъдреше сълза.
***
- Жоро, искаш да празнуваме моя рожден ден като Еньов ден - празника на
цветята и лятото. Жалко, че не съм се родила точно на него, а няколко дни след
това. Ще го празнуваме, разбира се. Но няма ли да ни е скучно сами. Можем да
вземем например Боб и неговата нова малка пикла Валя. Те са културни хора,
ще разберат. Той ще идва пак заради нея, нали Валя беше в къщи оня ден, каза.
Боб, хм, Боб...
Знаеш ли, навремето имах такъв мъж, много приличаше на Боб. Мирослав.
Красив, висок, истински мъж. Адски мъжествен, имаше много жени. Бяхме
приятели и сега сме си приятели. Рисува икони. Сега, като си ходих по
Великден, го виждах. Продължава да рисува, само икони рисува... Той ме
учеше на секс. Много опитен, ей богу! При него съм учила секс. Той казваше:
„Сексът е като балет!” Къде ли не сме били заедно, как ли не сме щурели! Но
въобще не се обвързвахме, той е много съвременен... Той си има личен живот,
аз - също. И двамата не си пречим. Веднъж бяхме заедно на ресторант. Станах
и се загубих за два часа. Върнах се, той продължаваше да си пийва.
Продължихме вечерята, без да ме е попитал нищо. А аз бях видяла стар свой
приятел и отидох да правя секс с него... А ти казваш: „Сексът е тайнство!” Не е
така! Сексът е приятелство. Аз не мога да бъда приятел с мъж, без да съм
правила секс с него. Сексът сближава...
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***
Много обичах да къпя Мег. Махленската баня беше съвсем близо, но и двамата
предпочитахме в къщи. Взимах коритото за пране на хазяйката, топлехме вода,
събличах я бавничко и започвах да я къпя. Като бебе. Ей, признай си, дърт
мечок: не я къпеше заради самото къпане, а да й се радваш. Такава една
мъничка, изящна... Не, не, само развалям с тия думи... А то пръхкаше от
удоволствие и ме гледаше дяволито между пяната. И все подбързваше: „Хайде,
хайде, полей ми, люти ми на очите!” После бавно я бършех, а тя пискаше, ако
попретъркам кожицата й тук-таме. Смеехме се... После се обичахме...
В един такъв сапунисан следобед бързахме, за да излезем някъде в градинка да
четем. Съвсем сериозно, без никакви лирически отклонения. Все пак сме в
сесия. Мег набързо се облече и подхвърли, докато се решеше:
- Изхвърли водата!
Преди два-три дена само тя скъса от стената малко, току-що изписано от мен
лозунгче:
„АКО ОБИЧАТЕ” И „МОЛЯ” СА ЛЮБИМИТЕ МИ ДУМИЧКИ!”
- Изхвърли си я ти!
Зарязахме коритото насред стаята и отидохме да четем. Бяхме много сериозни
и двамата. Върнахме се, а тя си заприбира дрехите в оная същата, пътната
чанта... Гадна чанта такава, ще ти дам пътя някой ден, ама да видим кога!
- Какво правиш?
- Прибирам си багажа, не виждаш ли?
- Защо?
- Защото не съм ти нужна вече. Ти си груб, затова!
- А ти?
- Какво аз? Знаеш, че не мога да изхвърля коритото сама. Много е тежко.
- И по такъв начин трябва да ми го кажеш? Хайде бе, прошляк, изхвърли
коритото, че бързам!? Не чувстваш ли, че не си права?
- Ама и ти не си!
- Може. Сърдиш ли ми се?
- Малко.
- Добре, извинявай, дай да те целуна.
Пуста целувка, колко кривини е оправила, колко хора е предала!
***
Мама Лина грее на прозореца:
- Не съм, не съм на Миглена баща й. Какво търкаш очи? Ставай да ме
посрещнеш!
Седи на разхвърляното още легло, гледа Мег и ме потупва по рамото:
- Хубаво ми разправяше Мия да ти пратя една телеграма, че да не те заваря по
гащи, ама на - не остана време. Пък и вие много спите. Ей го, вече е осем...
Аз да съм в сесия, в шест ще ставам... Бързах да се видим... Пак съм в
командировка...
Абе то хубаво командировки, ама много зачестиха бе, душа...
Нощ... Едно момче се измъква от леглото, за да не събуди момичето, спящо до
него. Тихо стъпва на пода. После излиза, затваряйки лекичко вратата...
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След час, час и нещо, тихо влиза пак на тъмно с два големи плика, натъпкани с
нещо. Спира се до леглото, заслушва се в спокойното дишане на момичето и
започва да нарежда нещото по пода.
Никой не е видял, никой не е чул. Всичко е спокойно, може би само нощната
бледа красавица, която го е гледала навън. Но вътре, вътре тя няма права.
Вътре е неговата красавица. Момчето си ляга и заспива бързо...
Събуждане. Добрутро. Мълчание.
Очакване. Очакване за хубави думи. Мълчание.
- Жоро, какво е това? Жоро, за мене ли е? Жоро... Жоро...
Целият под на смачканата ми бърлога е постлан с рози.
Свежи, алени рози. Червени като кръвта и като събуждането. Рози.
- Честит рожден ден, мило дете. Да си ми живо и здраво още хиляди години
напред...
Жилеща жега, река и въздух.
Две голи фигури - момче и момиче. Сами. Свободни. Истински.
Пътуваме към София на автостоп. Миглена е взела и последния си изпит, който
до последния момент е под въпрос - поправката при Костурков. Само че не го е
взела при Костурков. Ако се яви на поправката при него, както си му е редът,
ще прекъсне. Миглена се явява предишния ден при шефа на катедрата, за
когото тя е една от многото говорещи глави и нищо повече. Взела си е изпита и
е щастлива. Остава й само един за есента - този, който пропусна при
данданията с подписите.
Моите изпити отдавна са исторически факт в студентската ми книжка. Добре
че не оставих един направо за поправката, както ми се глезеше Миглена, за да
се явяваме заедно, та да съм си имал и аз кусур. Мойта мнима поправка е утре...
В София сме заедно. Щастливи сме. Уреждаме някакви дреболии по
заминаването й. Миглена отива на едномесечен езиковедски курс в Германия,
аз минавам задочно. Мама Лина вече е доста разглобена от блъскане и трябва
да пази сърцето си от втори инфаркт. Няма как... Трябва да се работи.

***
Хей, заточенико,здравей!
Бързам веднага да ти пиша, за да ти съобщя резултатите от моите странствания
по инстанциите. Първо се наложи да ходя до Министерството на просветата, за
да взема някакъв подпис за твоите пари. Следобед ходих до Външнотърговската банка и ти изпратих парите. Тръгвах си вече от гишето успокоен,
когато се сетих да питам кога ще пристигне валутата ти. То една валута... 40
лева. Поне за сладолед ще ти се намират. А оная очиларка съвсем ме успокои,
казва, след две седмици най-късно ще пристигнат. Две седмици! Леле, леле... С
трийсе кинта за къде си?! Като те знам как правиш сметка на парите,... ще
закъсаш още на третия ден. Нищо, с толкова пари сме карали две седмици
двамата. Пък и храната и спането са ти осигурени.
За себе си какво да ти кажа? Чувствам се малко сам, но знам, че един месец не
е нищо и ще те чакам да дойдеш да разказваш.
Дано пристигне пустото писмо навреме. Изпращам го бързо, пък да видим...
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Извинявай, че ти пиша толкова бързо, но трябва да знаеш резултата от
финансовите ми странствания.
И умната, ей!
Целувам те,
Жоро
9.VІІ.198...
София
...
Мили ми заточенко, здравей!
Минаха няколко дни от първото ми писмо, а аз още от втория ден след
заминаването му вече чакам отговора ти. Щура глава! Дори и бързо писмо да е,
пак няма да стигне преди една седмица. Нищо. Аз ще ти пиша сега, че да ги
получиш едно след друго и да се зарадваш.
Ти как си там в твоето далечно заточение? Зубриш ли немската фонетика и
лексика?... Учи, учи, няма голяма файда, ама дерзай - все ще има някаква полза
в бъдеще. Пиши ми, ако обичаш, как живееш, как прекарваш дните си. Скучно
ли ти е? Е-е, няма начин, науката изисква жертви.
Аз още не съм си намерил работа, пък и не ми се почва. Чакам те да се върнеш.
Нали си ми обещала да ходим на вилата ви в Родопите. Аз съм ходил много, но
в Родопите не съм бил. Признавам си. Много ще ми е интересно да се запозная
с героите на Хайтов на живо. Много ги обичам. Вие там учите ли нещо от
немската литература?
Хайде пиши, че ще изтъркам пощенската кутия от проверки...
Знаеш ли, вече бая се позамислям над нашата връзка. Много гот беше, какво
ще кажеш? Станахме истински приятели. Чепкахме се, ама това се забравя.
Остава хубавото... Още сме хлапета. Трябва да се дърляме, за да стигаме побързо до истината. А истината не винаги горчи. Нали така, Мег?
Изпращам ти няколко снимки от последния ни стоп до София.
Цункам те по нослето,
Жоро
14.VІІ.198...
София
Снимка. Надпис отзад:
„Хей, Голишарко, помниш ли един рожден ден, на който бях обвиняван, че съм
мъкнал фотоапарата напразно?
Това е втората ми изненада за рожедния ти ден”.
...
Лъскава пощенска картичка. Центрум. Лайпциг. Четири зелени пощенски
марки. Печат: 14.VII.198...:
„Сърдечни поздрави от Лайпциг!
Пътуването мина добре. Благодаря за всичко. Тук ни приемат възможно найдобре. Очаквайте дълго писмо.
Миглена”
...
Дългото писмо. Телеграма - смачкана и бърза. 1.VІІІ.198...:
„Оставам няколко дни с приятели в Братислава. Миглена”
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...
Картичка.
Бавна. Лъскава. Прага. Печат: 5.VIII.198...
„Стоя пред пеещия часовник и му се радвам. Толкова е интересен. Ти навярно
също си стоял пред него с часове и си гледал как се появяват светиите един
след друг.
Тук съм с приятели. На гости съм.
Миглена”
***
- Мег, здравей!
- Здравей! Абе какво става с тебе бе, Жоро? Три пъти пускам покани за
телефонни разговори и три пъти не се явяваш. Питам телефонистките, а те
отговарят, че няма такъв на тоя адрес. Мързи ли ги, що ли?
- Може би защото съм на партер, затова не могат да ме намерят пощаджиите...
-…
-…
- Жоро, знаеш ли, имам да ти казвам хиляди неща...
- И аз.
- Бях тръгнала вече към теб. Защо мълчиш?
- Е?
- Уговорили сме се с един познат да пътуваме на стоп към София. Утре ме
чакай.
- Добре. Ще се наговорим, като дойдеш. Сега по телефона е невъзможно.
***
- Жоро, добре че се обади. Майка ми не ме пуска да дойда при теб. Пуснала
съм телеграма. Чакам те.
Телеграма:
„Чакам те в село Оброчище, ... ски окръг. Рейсове 9; 12,30; 1. Миглена
„Пътуване към истината”. С такова театрално заглавие нарекох моето пътуване
към Миглена. Мама Лина като разбра, че ще заминавам, рече:
„Не знам, ти си решавай. Ето ти 50 лева. Върви, оправай любовните си работи.
Но знай от мене само едно - не се огъвай, бъди горд!”
Тя чака заедно с мен дългото писмо.
Валеше страшен дъжд. Гаден. Стичаше се по стъклата на вагоните на гара
София, а аз се мъчех да видя релсите на товарния коловоз през ручащата черна
завеса, лижеща стъклата. После заспах.
Събуждах се няколко пъти, пуших. После пак задрямвах.
Един час преди техния град чаках вече на прозореца.
Слязох на гарата. Беше пет часа сутринта.
В осем отворих първата цветарница, а в девет заминах за село Оброчище.
....
Дъжд. Страшен мазен дъжд. Аз съм в дъждобран с малко куфарче в ръка. Вися
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на спирката, където ме е изплюл рейсът, и гледам дъжда.
Накъде да хвана? Шосе. Отляво - някакви къщи. Толкова. Тръгвам надолу.
Спирам се. Срещу спирката съм видял някакъв кривокрак шушляк с дамаджана
в ръка. Бързам да се върна, за да го питам къде е къщата на Петкови... Връщам
се. Бързам след качулатия шушляк. Оказва се, че в другата ръка носи огромни
ботуши. Шушлякът е с ... пола.
- Извинете...
Шушлякът се обръща и тича към мен. Хвърля се на врата ми, изтресъл всичко в
краката си и ме целува. Целува ме в захлас. Дълго.
Моята Мег.
....
Някаква малка дървена портичка в каменен зид ни пуска в зелено дворче,
захлупено от дъжда. Къщата е нова, неизмазана още, залепила гръб в калната
улица.
Миглена се обръща и ми се усмихва:
- Тука е живял дядо ми, доскоро беше жив... Баща ми я построи, докато бяха
живи с баба ми. Сега стои така. Сега това е вила... Заповядай, влизай... Олеле,
колко си мокър, целият си подгизнал!... Събличай се, бързо!... Сега ще намеря
някой панталон на татко... Как си се обул, като за планина... То май не си много
наясно с географията... Тук е Тракия, Родопите са доста настрани.
- Видях.
- Избърши си главата... Леле, колко си мокър! Все едно два часа са те поливали
с маркуч.
Отварям куфарчето, изваждам малко букетче червени карамфили. Поглеждам
я, тежа в очите й, тя свежда поглед.
- Докато намеря цветарница в тоя ваш град...
- Жоро, Жоро...
Миглена ме притиска силно към себе си, тръпне, роши мокрите ми коси...
- Моля те, не навличай пак тия парцали! Не можах да те позная на спирката.
- И аз. От вчера съм тук и постоянно вали. Нищо, и така ще прекараме добре.
Донесла съм грамофона, но бях се натоварила много и не взех плочи. Оставих
бележка на майка ми да ги прати по рейса... Нищо, взела съм и касетофона...
Направиха ми нови записи, имам изненада за теб...
- Майка ти защо не те пусна?
Миглена изпуска усмивката си някъде и се муси:
- Знаеш ли какво ме пита преди да тръгна? Ще се жениш ли за него? Това ме
пита...
- А ти какво й отговори?
- Естествено “не”. Затова не ме пусна. Какво съм щяла да правя при теб, щом
нямало да се женим... Опитах се да й обясня, че сме много добри приятели
и трябва да се видим. Тя каза, че щом трябва да се видим, нека те поканя в
нас...
- И ти ме покани на вилата ви.
- Е, не! Ще седя при нея, само да ми опява... Събрах си багажа, взех си книгите
за изпита и дойдох тук да чета на спокойствие. Казала съм й да не ме
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безпокоят. Цял месец. Никой не ми трябва...
- А баща ти?
- Баща ми се прибира само събота и неделя. Не работи в града...
- Е какво семейство сте тогава?!
- Това заради нея... Те са почти разведени...
- То по-лошо от мойто. Аз поне си знам, че нямам баща и толкова.
- Аз нямам ни майка, ни баща...
Мег говори съвсем сериозно. Ядосва ме.
- Глупости, Мег. Те са ти родители, обичат те по своему.
- Моля те, Жоро, хайде да не говорим за това!
- Мег, аз се побърках един месец. Защо не ми писа?... Бях решил да не те търся
повече...
- Нали изпратих картички, телеграмата...
- Да, картичките, телеграмата. В картичката пише: „Благодаря ви за всичко”,
тоест сбогом, мило семейство. А в телеграмата: „Не се тревожете, аз съм в
сигурни ръце”... Обаждаш се от Чехия, а ти замина само с немска валута...
- А ти защо ми се обади по телефона след това?
- А ти защо си искала да дойдеш при мен?
- Защото мълчиш... Исках да видя какво става с теб... Пък и после по
телефона... Гласът ти беше един такъв странен, треперещ. Казах си: „С тоя
човек става нещо”, затова те поканих...
- Благодаря, наистина стана. Щях да се побъркам. Ти се изсра на главата ми,
Мег! Благодаря ти!
Един-два бяса изскачат от очите на Мег и се юрват към мен:
- Да, Жоро, направих го от злоба. Имахме там една българка, момиче като
мен... Имаше си годеник и всяка вечер му пишеше писмо до късно... Никъде не
излизаше... Завиждах й... А аз какво? Помниш ли как ме изпрати, нищо не ми
каза на тръгване...
- Е как да ти кажа, като майка ми се изтърси в последния момент със
забравеното сирене?!
- Добре, нищо не можа да ми кажеш... Но в погледа ти не прочетох нищо...
Нищо! Един безразличен поглед на чужд човек. Аз тогава се дръпнах от
прозореца и плаках... Пък и помня какво ми каза предишния път, като бяхме у
вас: „Искам този месец, който ни остава, да бъде наш”. Това каза, а аз те
попитах:
„Какво искаш от мен, какво искаш от мен за в бъдеще?”
***
- И това е достатъчно веднага да ме забравиш и да... и да ми изневериш...
Мег въздъхна:
- Да, изневерих ти... Но знаех, че ме чакаш и го направих напук!
- Браво! Съвременно момиче. За петнайсет дена забравя мъжа, с който е живяла
ден и нощ... Похвално наистина!
- Но ти никога не си ми казвал, че ме обичаш!
- Не е вярно, казвал съм ти го! Пък и някои неща не се казват, а се доказват.
- Да, тогава ми го каза, за да ме задържиш...
- Мерси!
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…
- Мег, още нямам право да се женя. Разбираш ли? Просто нямам право! Нищо
още не ми е уредено... Нямам квартира - дадени сме под съд за напускане,
защото сме под наем. Сигурно до края на годината ще се наложи да изнасяме
парцалите... Къде ще отидем, не знам! Освен да опънем една палатка. Нямаме
пари за апартамент... Друго. Майка ми трябва да влиза в болница. Съмняват се
за туберколоза... Пък и не съм се прибирал в къщи от четири години. Все за по
ден-два. От даскало и бригади не мога да се свъртя в къщи. А майка ми много
ме обича... Ако се оженим веднага, няма да мога да й обърна необходимото
внимание и тя ще се почувства изведнъж сама. А цял живот бъхти заради
мен!... Сестра ми. Не знам какво става с нея. Съвсем сме си чужди, а аз съм
единственият мъж в къщи. Вече трета година не иска да кандидатства, а е умно
момиче... Ще трябва и на нея да й обърна необходимото внимание...
- Но ние се обичаме!
- Да, Мег, много се обичаме!... Не е ли по-добре да изчакаме една година така,
ще се виждаме естествено и ще се оженим след това. Плюс това аз за този
месец не съм погледнал жена, а ти... 15 дена и вече си с друг... И двамата
трябва...
- НО АЗ ЩЕ СЪМ ТИ СЪПРУГА!
Мег е съвсем разстроена. Мълча.
…
- Жоро, всичко си изяснихме... - Миглена е полегнала на рамото ми и шепне Всичко си казахме честно и за да сме честни докрай, искам да ти кажа още
нещо... Имам десет дни закъснение...
Хопа-ла-а, почна се!
- ... а майка ми казваше да не ти казвам...Затова се скарахме.
Стискам зъби, преглъщам и питам:
- Ходи ли на лекар?
- Не, още е рано.
- Е, какво сме виснали в това скапано село и се баламосваме?! Ставай да
заминаваме на лекар! Пикла!
…
Заминахме за града. Техните ме поканиха на вечеря чрез нея. Отказах. Мотахме
се два-три дни из градчетата на окръга, чакахме нейната закъсала свобода, а аз
беснеех. Три кутии цигари не ми стигаха от тъмно до тъмно. Наговорих й
много неща. За отношенията между хората. После й казах, че няма семейно
възпитание. Тя пък го изтърсила на техните. Не можахме да отидем на лекар,
защото беше събота и неделя. Пред някакъв паметник, символ на града, й
обещах бъдещето си. Тя ме попита защо... Защото пропадаш... Тя плака. Каза
ми да се махам... Преди да замина, я целувах дълго в двора на училището,
където е учила като дете. Казах й, че я обичам. Тя ме попита: “Наистина ли?”...
Да... На перона някакъв милиционер дълго гледа как се прощаваме. Аз от
стъпалото на вагона, тя на перона. Прилепени до болка. После му писна и даде
път на влака... Тя дълго маха с букета, който й бях поднесъл на тръгване...
Не можех повече да чакам щастието си, кирливото си щастие. На другия ден
почвах работа.
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ОГНЯН
„Огняне, той ми каза веднъж, че съм малка фигурка от влажна още глина, която
е изкривена и очукана от много пръсти... Вярно ли е това?”... Но Мег, все пак е
трябвало да има някаква причина за това... „Да, имаше, и това беше той.
Неговото душевно равновесие. Аз успях да го наруша. “... А дали си била
права?”... „Права съм, той е жесток. Освен това ми каза, че тази фигурка я е
смачкал с длан и сега се опитва да я гради наново...” ... Мег, но това са много
силни думи. Той трябва да е много силен човек, щом е имал доблест да ти го
каже... „Доблест?! Но аз не съм от кал, плюс това никой няма право да мачка
другите. Огняне, не разбираш ли, аз трябва да съм наясно със себе си, за да
мога да се преодолея. Кажи ми, прав ли е той? Моля те!...”
Какво да ти кажа, Миглена?! Нямам право да заемам позиция в нито една твоя
постъпка. В нито една! Ти си... ти си някакъв космополит, който е далечедалече от земните проблеми, същество, което...
И защо ме потърси пак? Бях те позабравил, преболедувал бях...
ЖОРО
Ало, ало, дом Петкови ли е? Добър вечер... Извинете, Миглена в къщи ли е?...
Няма я?... Аха, излезе... Жоро... Жоро се обажда... А-а, не, не... Прибрах се...
Ясно се чувало ли?... Да, връзката е добра...
Мег, здравей, не можах да те открия снощи... Мег, какво става?... А-а, на
концерт си била с Огнян... А, да, с адвокатчето... Мег, кажи ми КАКВО
СТАВА?... Нищо засега... Оф, ще се побъркам... Главата ми е пламнала, а
ти ходиш по концерти... Глупости ли? Е да, глупост е!...
Хайде утре пак ще се обадя...
...
Мег, здравей! Как си?... Засега нищо?... Оф... Бил съм паникьор... Може, може...
Как са вашите?... Казала си на баща си?!... Ах, нали ти казах, че ТОЙ НЕ
ТРЯБВАШЕ ДА ЗНАЕ!... Майка ти му казала... Сега как ще се явя пред него...
Ще ме вземе за ахмак... Много неприятно...
Мия, добър вечер. А-а, нищо ми няма... Не, нищо. Хайде да се поразходим...
Мия, друг път не сме си говорили за такива неща, но сега се налага... Мия,
помогни ми, Мег е бременна. О, добре, ще я оправим веднага... А мен кой да
оправи?!... Мия, тя е бременна от друг!... Мия, не плачи... Моля те, Мия! Защо
плачеш? Мислила си, че поне аз ще бъда щастлив... Защо Мия, ТИ НЕ СИ ЛИ
ЩАСТЛИВА?... Не?!... Успокой се, Мия! Не хлипай де! Утре ще й се обадим
двамата.
Мег, здравей! Знаеш ли, реших. Идвай така, както си!... Да, да, още утре...
Говорих с Мия... Защо ли? Мия била дете? Не е дете, Мег, ние сме деца!...
Дигай се утре и идвай, ще те оправим за два дни... Не можеш?!... Защо не
можеш?... Майка?... Но тя няма нищо да разбере!... Как ще съм й казал, пък и
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ти!... ДА НЕ СЪМ ИДИОТ?!... Не можеш?!... Недей така бе, Миглена!... Чакай,
чакай да говориш с Мария... За какво ли?... Тя ще ти обясни.
...
Мег, не прави глупости, Мег... ЕЛА! С батко говорихме, няма нищо страшно.
Няма нищо трудно... Как ли? Не се прави на дете, Мег... Всичко ще ти обясня...
Мег, нали се разбрахме аз да затворя и ти да завъртиш. Едвам те чувам...
...
Нямало смисъл... КОЕ?... Нашата връзка?!... А така! И защо? Нали сме
приятели! Нали сме се разбрали, като се оправиш, веднага да дойдеш... Как
защо?!... Ти ще ме побъркаш!... За да говорим с мама за нас... Нямало вече
смисъл... А КОЕ ИМА СМИСЪЛ, МЕГ!?... От нас не ставало мъж и жена!... Но
аз те обичам!... Не мога да ям, не мога да спя, отрових се от цигари... Все за
тебе мисля...
ДА ИДА НА ДОКТОР?!...
Ти подиграваш ли се?! И какво да му кажа? Да ида и да му кажа, че съм
влюбен. Хубава работа!... Глупости съм говорил... Добре ме нареди... Да не ти
се обаждам вече... Защо?... Разстройвал съм те... О-о, госпожицата се
разстройвала!... Добре, няма да ти се обаждам повече! Троши глава!
Няколко празни листа, а на последния ниско долу: „Имаш ли сърце?” Писмо.
Адрес: Мег.
СЛАВ
Една сутрин телефонът ме събуди рано-рано:
- Слав, искаш ли да потичаме на стадиона?
- Мег, ти ли си?
- Да.
- Ти си луда! От сто години не сме се виждали и сега - хоп да търчим! Откъде
ти се роди това в гениалната тиква?
- Слав, не ме обиждай. И не е от сто години, а от април, от Великден, не
помниш ли?
- Е, как да не помня?! Тогава ми наду главата с твоя Жоро!
- О, много си галантен, няма що. Дигай си парцалките- и на стадиона!
- Но Мег...
- Не ти ли писна да увърташ?! Винаги увърташ, имам нужда от теб, не
разбираш ли? Трябва да дойдеш!
Телефонът ли се е скапал, що ли, но гласът й реже като нож. Какво пък, дай да
я чуем, госпожицата. Нещо й е припарило, за да крещи така...
- Идвам.
Чакаше ме пред входа, нахлузена в анцунг. Тая жена не е у ред! Ще ме кара
май наистина да търча.
- Мег, какви са тия каяфети от тебе? Да не си записала отново джудо?
Нито ми отговори, нито поздрави, а фукна. Запраши, та се не видя. Мене нещо
ми дойде гот и размахах крачоли и аз. Бях се попотил доста, когато най-накрая
госпожицата спря.
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- Е, мина ли ти беса?
- Слав, бременна съм.
Ей богу, тая жена все ще намери с нещо да те изтряска! Откъде го измъдри сега
път това?! И аз какво съм й виновен, та ме кара да препускам по стадиона като
изоглавен?
- Да, ама аз не съм... И от кого? От оня плондер ли, твоя Жоро?
Мег присви вежди, сбърчи ги горе на носа... Я, тя нямаше такъв навик, откъде
ли го е лепнала? Сигурно от нейния серсем, благоверния й. Това е жената попивателна...
- Слав, дай да запушим.
Поседнахме на една скамейка около пистата. Някаква пенсия с маркуч в ръка
се беше зазяпала по нас и поливаше вместо тревата на игрището рекламите
около него. Ей, мама му стара, без свидетели никъде не може!
- Слав, той се оказа наистина такъв... - Миглена се наведе да извади някакво
камъче от гуменките си. - Такъв, какъвто ми каза, че е...
- Какъв?
- Мекушав... Като разбра състоянието ми, грохна изведнъж. Съсипа се,
унищожи се, нищо не остана от него...
- Аз ти казвах.
- Какво си ми казвал пък и ти?! Не съм бременна от него.
- Охо-о! Това вече е друго... И на мене ще ми е кофти, ако някоя мацка ми
изтресе подобен сувенир... И от кого, ако не е тайна, скъпа?
- Не ме иронизирай, много те моля! Не е важно, направих го напук и закъсах.
Това е. Защото го бях обикнала, а той... Той се счупи... Преди се възхищавах
от него, а сега ми хленчи на телефона като дрипа.
- Какво иска от тебе?
- Да му стана жена.
- И той не е у ред... Слушай, хайде да се махаме оттук... И какви бяха тия
фиести?... Да търчим... Всички сте улави.
Мег се загледа нанякъде:
- Помниш ли на какво ме учеше преди, рисувачо на икони? Помниш ли с какво
настървение говореше за свободата? Свободата на човека, свободата на духа...
Мислехме, че сме свободни по тоя начин... Лъгали сме се... Искам сега отново
да бъда свободна, затова тичам...
И като ми заразтяга едни философски локуми... Че това било, че онова ми било.
Подхванах я под ръка, тя си говореше за нейните си щуротии... Стигнахме пред
къщи.
- Слав, къде ме водиш?
- Може би си забравила дома ми?
- Защо?
- Ти сама каза, че имаш нужда от мен...
- Но...
- Хайде де!
По Великден, когато беше хлътнала по онова хлапе, едва я отървах... Сега пак
ще я опресня, иначе...
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ЖОРО
Защо дойде? Да, разбира се, хиляди пъти съм ти го казвал: каквото и да се
случи с нас, ние ще си останем приятели... Защо стърчиш насред стаята?
Сядай!... Сядай де!... Ето тука, във фотьойла седни... Май ти е дошъл акълът.
Към Търново ли си тръгнала?... Не?! А накъде?... Да си търсиш работа?! А нали
имаш изпит... Два?!... Един приравнителен. И така да е! Къде си тръгнала да
работиш?... Ето, аз сега заминавам за Търново, може, ако искаш, да отидем
заедно. Ще се явиш на ликвидационна сесия и ще си вземеш изпитите... Хм,
пак говоря глупости! Нямало време... Три дена му е майката на един изпит,
стига да се стегнеш.
Сега е краят на август, имаме предостатъчно време... Тежки били! Всички
изпити са тежки. Няма лек изпит... Ама така е Мег, защо се усмихваш?... Ами
така... Сега накъде си тръгнала? Да работиш? Е, няма ли работа във вашия
град? Баща ти веднага ще ти намери работа... Ето, виждаш ди, и от старата ти
работа те искат. Проблеми няма... Казваш, че си се оправила. Добре, радвам се,
в такъв случай няма проблеми въобще. Ще се върнеш, ако не искаш да учиш,
ще поработиш една година и ще продължиш следването си. Изморена си... И аз
съм изморен. Искаш да идем на море, добре! Но първо трябва да минем през
Търново да видя какво става със задочното ми, след това трябва да седя на
очни, и не на последно място нямаме достатъчно пари за море... Ще пътуваме
на автостоп?... Може! Ще отсъствам няколко дни от занятия, все ще излъжа
нещо... Искаш само да зърнеш морето? Добре, Мег. Казах ти вече.
Сега пък при Минчо! Добре, и при баща ти можем да идем. Нали всичко вече е
в ред. След Търново няма да ходим на море, а ще отидем при Минчо. Така е полесно. За годеж дават... сигурно дават някакъв отпуск... Добре! Само дето си
изпокъсахме нервите с тия щуротии! Хайде, хайде да не говорим повече.
Главата ми е като кошер... Хайде да излезем да се поразходим, пък утре ще
тръгнем...
- Жоро, снощи слушах джаз по радиото... Ти беше заспал, а аз слушах... Как
можеш да спиш при такава хубава музика?
- Мег, знаеш колко бях уморен. Много нерви хвърлих в последно време...
- Знаеш ли какво ми подсказва джазът?
- Кажи?
- Жоро, ние с теб никога не можем да бъдем съпруг и съпруга...
- Мег, но ние се обичаме...
- Да, обичаме се, но сме толкова различни.
- Права си, много сме различни, но точно това е хубавото за един брак. По
такъв начин ние се допълваме един-друг.
- Не, Жоро, ти ме подтискаш.
- Може. Такъв ми е характерът - тежък... Но когато съм с теб, ми е леко...
- Да, но ти във всичко си над мен. Не,... ти ме подтискаш, Жоро...
- Не, Мег, аз не те подтискам, не съм върху тебе...Ти просто си в мене... Тука
вътре... Ти ми върна детството, Мег... Аз съм нямал детство, Мег, а ти си такава
една мъничка... Затова те обичам.

68

- Но ти искаш да бъда изискана, горда. Сърдиш ми се, когато говоря откровено
с хората...
- Глупавичкото ми... Не разбираш ли, че един откровен мъж считат за глупак, а
една откровена жена - за курва. Затова искам да си по-затворена... Не, няма да
ти говоря, като поживеем малко в София, сама ще се убедиш...
- Не, Жоро, аз никога няма да ти стана жена!
- Сериозно ли говориш?
- Да, напълно!... Но искам да останем приятели. Ти си много силен, а аз си
нямам никого.
- Имаш мен.
- Не, казах ти вече! Нищо няма да стане с нашия брак. Пък и забравяш, че ти не
ме харесваш като жена. Досега премълчавахме, но трябва да вземем предвид и
това. Ние не си пасваме все още в секса, Жоро...
- Мег, сексът е като старото вино... Ще улегне...
- Не, ти ще започнеш много скоро да ми изневеряваш. А аз няма въобще да
разбирам за това. Ти си много ловък.
- Няма, Мег. Нали те обичам.
- Не, не ме убеждавай!
- Мег... аз... не съм ти казал нещо досега... Премълчавах го, но трябва да ти го
кажа. Мег, ти си ми първата жена...
- Ха-ха-ха. А предишните ти жени? Нали познавам някои от тях, пък и ти си ми
разказвал за тях...
- Мег, това не са ми били жени, а просто момичета. Аз от тях само съм крал.
Взимал съм си своето и съм си отивал... Ти си първата ми сериозна връзка. Ти
си различна от тях...
- Не, Жоро, ние с теб трябва да останем само добри приятели. Моля те!
- Мег, но при това положение... Аз не мога да те забравя. Само като те видя и
нещо ми трепва... А едни приятели, за да са добри приятели, трябва да
контактуват. Аз като те видя, и те пожелавам, няма да мога...
- Жоро, моля те! Ти за мене си всичко: баща, майка, възпитание, България, ако
щеш... но никога не трябва да ми бъдеш съпруг...
- Защо казваш България? Ти си в България...
- Не, той още е пред очите ми. Може би ще трябва да се омъжа за него...
- Ще го забравиш бързо. Както забрави мен за петнайсетина дни, така ще
забравиш и него...
- Не, Жоро, аз никога няма да те забравя... Докато бях с него, все ти беше пред
очите ми... Твоите присмехулни очи, строгото ти лице... Каквото и да правех,
все ти ми беше пред очите...
- Голяма утеха, няма що! Спиш с един, а мислиш за друг.
- Казах ти, направих го от злоба!
- Е добре, защо искаш сега да се видиш с него?
- За да се успокоя.
- Добре, обади му се по телефона, вижте се, помисли...
Грешка, грешка, грешка... Какво те интересува оня бе, говедо с говедо?! Или
оня, или ти! По такъв начин отстъпваш... Какво ще я оставяш да мисли?...
Замина си. Заряза и изпити, и всичко. Аз останах да ловя мухите из аудиторите.
После разбрах, че оня ще идва. Отидох и аз до София. Станаха луди циркове.
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***
Бележчица на масата в къщи:
„Жоро, Миглена идва в 16,45 ч. Дошла с баща си с пътнически влак в 16 ч.
Баща й щял да ходи при сестра й и затова пътували заедно. Определили си
среща в ЦУМ, за да й купува някаква рокля. В 20 ч. ще те чака на гарата,
където сте я посрещнали последния път с Мария, пред някакво кафенце, ти си
знаел къде. Най-напред ми беше казала, че ще дойде утре в 14 часа у нас, а
после ти „би” тази среща.
Поканих я да дойде с баща си, отказа.
Аз излизам за покупки. Ще гледам да се върна скоро.
Всичко хубаво! Сега е 17,10 ч.
И Мег е ядосана, че не е успяла да дойде, както сте се уговорили”.
Това зачеркнато, защото по всяка вероятност е загубило давност и отзад с едри
букви:
„МАЙКА, ЧАКАЙ НИ ТУК. НИЕ С МИГЛЕНА И БАЩА Й СМЕ НА ПАЗАР
ДО ЦУМ.
БАЩА Й Е ДОШЪЛ СПЕЦИАЛНО ЗА РАЗГОВОР.
МАЙКА”
А в тефтерчето на вратата ситният прав почерк на Мег:
„Явно се разминахме при халите. Ще дойда към 21 - 21,30.
Миглена”
Мила семейна картинка. Само главния, обединяващ композиционно творбата
образ липсва. Той си виси от сутринта на гарата с букет маргарити в ръка и
псува на разписание.
А ето и хамлетовският му монолог с единствен зрител в залата - беловласия й
баща:
- Слушай, Минчо... Не се учудвай, че ти казвам така. Отдавна те познавам
задочно и много съм ти говорил така. Затова не се учудвай на обръщението ми.
Аз съм единственият мъж в нашето семейство и имам право да говоря така с
теб като равен с равен. Не слушай майка ми какво се извинява, че съм пиян...
Правя се на такъв. Да съм изпил една-две чаши вино... Дай да говорим по
същество. Няма какво да се лъжем, че всеки момент майка ми може да влезе в
стаята...
Много добре знаеш аз и ти защо сме в София, няма какво да го усукваме. Оня
пристига и аз говорих и с двамата. Не подскачай, ами ме изслушай спокойно.
Много добре знаеш, че не можеш да спреш Миглена... Ама защо ли?... Защото
само днеска три пъти ти избяга, а да не говорим за това, че въобще си беше
отишла от вашето семейство преди няколко дни. Аз я убедих да се прибере...
Така... Чакай малко да си разтрия слепоочията, че главата ми ще се пръсне.
Не знам дали въобще се познавате с дъщеря си, но аз я познавам много добре и
мога да ти кажа следното: Миглена в момента е в страшна душевна криза.
Затова се и съгласих да го поканя оня тиквеник. Нека да се поуспокои, пък
после ще му мислим. Искаш да го видиш и да му кажеш, че не одобряваш
връзката им?... Добре, сетил си се... Добре, утре ще ти го доведа в хотела, имам
среща с тях. Да, тя няма пари... А, разчитал си, че по такъв начин ще те слуша...
Няма да стане!... Мег отдавна не е дете... Дай й пари, нека да пощурее, пък ще й
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мине.
Хайде да поизлезем малко да се поразходим, че е късно вече, пък наште трябва
да си лягат. Не са длъжни да седят диван-чапраз на моите глупави истории. Ще
те изпратя до хотела. Не, не, нужен ми е въздух... Ще те изпратя, пък ще си
поговорим още.
Казваш, че тя не ме заслужава... Не, тя заслужава много повече от това, което
има... Миглена е добро момиче, само че е страшно объркано. Не знам как сте я
възпитавали, но тя не е научена да уважава... Едно елементарно, човешко
уважение... За нея няма нищо свято.
Аз покрай нея се обърнах на маймуна. Не помня досега да съм правил толкова
много за някой човек. Не ме заслужавала... Е добре, ако и аз я оставя, тя при
кого ще отиде? Във вас не се разбирате, не може да се пригоди и към
университетската система в Търново, ако и аз я обидя, тя ще остане съвсем
сама на този свят... Знай, нашият дом винаги е отворен за нея. Майка ми много
я обича. Знаеш ли веднъж какво ми каза за нея: „Жорко, когато я видях,
разбрах, че никога не съм имала две деца, а три...” Тя, горката, нищо не знае за
тия наши истории, може би се досеща, не е проста жена, но аз нищо
определено не съм казал. Така че бъди спокоен, татко!
Утре - никакви скандали, всичко ще се оправи по тихо - по мирно. Но за в
бъдеще... Много ще те моля да ми драсваш по ред-два за това, как се развиват
отношенията във вас. Много те моля, внимавай! Тя е прекалено чувствителна.
Тя на мен няма да ми пише, поне докато й мине... Много я обичам и направих
куп глупости от пуста обич... Аз... аз я загубих... Гледай поне ти да я
спечелиш... Лека нощ! До утре”.
Скъпи ми дидактико, да ти плюя на сурата баш! На другия ден се влачих като
плюнка след тях. После й целунах ръка.
Заминах си за науката, те отидоха на море.

***
Едно ревящо магаре. Магаре на телефон. Магарето стене и хлипа на Миглена,
че не може без нея, че я желае. Пита я дали може да я вижда понякога. Тя му
отвръща, че не е в манастир. Магарето реве още по-силно...
Магарето стои с някакъв сладкиш на гара София и чака изгората си. Изгората
не идва съответно и магарето хвърля сладкиша в кошчето.
Толкова. Магарето е съкрушено от любов.
Картичка. Слънчев център на провинциален градец. Печат: 25.IX. 198... Мили
момински думи:
“Вчера подадох покана за телефонен разговор, но тия от пощата правят номера
- никой не чакал, не съм била посочила вход.
Жоро, моля те не прави глупости. Ако съм предполагала... Що се отнася до
идването ми в София, надявам се разбираш, че е нелепо, дори смешно. Ако
мога да ти помогна с нещо в случая, то е да отидеш до библиотеката и да
потърсиш на каталога една книжка от Владимир Леви, доколкото си спомням:
„Изкуството да владеем себе си”. Ако я прочетеш внимателно и започнеш да
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прилагаш правилата, мисля, че ще помогне. Трябва да престана да бъда
натрапчива мисъл за теб. И да свърши депресията ти. Опитай се да излезеш от
тази кожа, в която си се наврял.
Ако не успееш да я намериш, обади ми се. Помни, че искам да се оправиш
колкото може по-бързо.
Поздрави: Миглена”
Картичката пъхната в плик. За дискретност.

ЗВЕЗДОБРОЕЦА
Изложба на детски рисунки. Сериозни, делови хора не стъпват на такава
изложба - няма какво да видят, колкото и да се напрягат.
Бях се умислил пред нещо много красиво: момиченце и момченце, изрисувани
с почти първобитни щрихи - пръстите са пет разперени пръчици, краката са
клечици с ченгелчета накрая вместо обувки, главите - кръгчета със смешни
търкалца за уши, а зад тях къщичка на хълм, която само детската фантазия
може да задържи в такова положение. Всичко това в най-невероятни тонове, а
огромното слънце отзад в най- светлото синьо, до което може да се докопа
детската четцица. Неестествено, но откровено, по детски откровено. Само едно
дете може да усети света такъв...
Захласвах се така, когато нечий женски глас ме сепна:
- Звездоброецо, това не ти ли напомня Танца на плодородието в Магурата?
Същисах се. Каква изкривена представа! Тази известна пещерна рисунка
отпреди хилядолетия, лепена по стената с палец, топен в гуано, изобразяваща
мъж с конски фалос и танцуваща жена от една страна, и детето, застанало с
молив и зяпнали уста пред света, от друга... Нима е възможна такава цинична
трактовка на тази светла детска рисунка?! Нима тези думи са излезли от устата
на жена, и то на момичето, което единствено ме нарича така? Не, не е
възможно!... Без да се обръщам, отвърнах хладно:
- Имате много порочно отношение към света, ако наистина мислите така - и се
обърнах.
По-хубаво да бяха ме заляли с вряла вода - до мен стоеше Миглена, моята
малка учителка. Огромните й топли очи присвятваха саркастично:
- Прав си, но не моето към него, а неговото към мен е такова.
Съвсем се обърках:
- Кое?
- Звездоброецо, не ставай баба!
Замълчах. Наистина беше Мег. Исках да бъде обратното, но не бе. Стоеше пред
мен, все така хубава, навела леко главата си на една страна, и ме гледаше право
в очите. Без да мига.
- Миглена, хайде да поседнем някъде, тук не е удобно.
- Още ли те е страх от хората?
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Избухнах:
- Мене никога не ме е било страх от хората, страх ме беше за тебе и май си
оправдала страховете ми!
Обърнах се и тръгнах към изхода на залата. Тя остана на място, но след
секунда чух припряните й стъпки след мен.
- Хайде да си поговорим... Не се сърди, Звездоброецо, много съм уморена.
Беше ме прихванала под ръка, а гласът й беше оня, предишният. Милото гласче
на другарката Петкова, което караше старчоците от курса да зубрят. Но не само
той - в ниското му се таеше и нещо влажно, нещо лепкаво като... като тиня.
- Знаеш ли колко се зарадвах, като те видях!
- Колко?
Нещо ме е дразнело и тя го е почувствала, защото лицето й се сгърчи, а
ноздрите й трепнаха:
- Не започвай и ти, много те моля!
- Какво да не започвам? Та ти си придобила психика на циник, ако съдя по
думите ти преди малко.
- Моля те, не ме занимавай с глупости!
Съвсем се ядосах и я срязах:
- А с какво да те занимавам?!
Бяхме седнали на чаша кафе пред някаква сладкарница и мислех вече да
ставам, когато момичето срещу мен заговори. Започна тихо, от влажното, с
ниски парещи думи:
- Нека си поговорим за това около нас, за хората, както обикновено ги
наричат... Знаеш ли, Звездоброецо, винаги съм била пренебрегвана от тях...
Всеки се затворил в бурканчето си, изпълнил пространството до стъклото със
собствен сос и си щъка до стената и обратно. Като чехълче в епруветка... Това
му е светът, това му е животът - от оста си до стъклото на буркана и обратно...
А ако го питаш какво прави, веднага те отминава и през рамо се провикне:
“Бързам!”... Вечно бърза. А за къде? - някаква тиха тъга полази по матовото й
лице. - Вземи например нашите. Ужким се грижат за мен, а не ги чувствам
близки още от дете.Липсва нещо. Нещо, което да те сгрее. Нещо, което
да те приюти... Опитвах много пъти, стараех се да стана близка с тях, но винаги
нещо попречваше и така си останахме чужди...
Моята мила малка учителка отново седеше пред мен, малката Мег с тихите си
откровения. Усещах, че е права, а саркастичният й блясък преди малко не ме
оставяше на мира. Навремето пак си бяхме говорили на тази тема, за някои
неща не й вярвах, но се оказа, че е така. Упреците, които чувах тогава от нея за
родителите й, един прекрасен ден ги чух от устата на дъщеря си, отправени към
мен...
Наистина всяко поколение отрича предхождащото го, такава е житейската
правда, правда или кривда, която носи растежа, развитието на обществото като
цяло. Не им се сърдя на тези малки пакостници, които станаха зрели хора за
секунди в нашите очи, а за тях може би години (и е така!). Как да им се сърдя,
когато от нямане на време, от бързане да ги осигурим забравихме за техния
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свят, за техните тревоги и въжделения. Израснаха едни нервни такива, резки. А
като се позамислиш, това си има причини. Причината е в нас, в нашето
поколение.
Та недоимък ли не преживяхме, та война ли, та глад ли не щеш, та боси крака
ли не щеш, та тревоги ли... Хайде, поотраснахме. Взехме си по едно момиче,
създадохме и деца в някое поемане на въздух преди заспиване от умора.
Жените ни ги родиха с плаха бърза въздишка. Додето се обърнеш, пораснаха и
се оказа, че не сме били добри родители. Чак сега съзнахме, че именно те, тези
малки пакостници, носят нашите корени, носят и нашето бъдеще. Някои го
разбраха, някои - не. И друго - те ни надраснаха с лутането си между
пошлостта на грешките ни и това, кое как трябва да бъде, а за нас всичко беше
„трябва”. Не знаехме какво е това „искам”, защото времената ни бяха такива.
Да, Миглена, тука си права...
- Звездоброецо, защо мълчиш? Не е ли така?
- Така е, моето момиче, но след като не намираш това, за което мечтаеш, при
старите, при нас де, търси го сред вас, сред връстниците си.
- О, те са още по-страшни... - Миглена сбърчи горчиво устните си, поклати
глава. - Рядко ще срещнеш истински човек сред тях. Никой не те приема от
чистата ти страна, всеки гледа да те уязви, да те унищожи.
- Абсолютизираш. Не всички са такива.
Та сякаш не ме чу и продължи мисълта си:
- Опитвах се да бъда мила с всички, опитвах се с всеки да бъда приятел... А
какво се оказа? Че съм се разпилявала. Да, да. Звездоброецо, разбрах, че никой
не ме е разбирал правилно... Всички ме изоставиха...
- Но ти не си целият свят. За да бъдеш разбрана, трябва и ти да разбираш,
иначе...
- Какво иначе? - Миглена ме стрелна яростно.
- Иначе няма да можеш да обичаш никого. Няма да намериш любовта.
Миглена подпря глава на разтворените си длани, пое дълбоко въздух:
- Тази нахалница е жестока, ако въобще съществува.
- Но ти си обичала, знаеш, че съществува!
- Да, обичах, но сега се лъжа, че обичам. Но като се позамисля, разбирам, че
любовта е танц с вятъра. Днес я има, даваш й всичко, махаш всичко друго, само
и само да е с тебе, а някоя сутрин се събуждаш сам, сам с мечтите си...
Дявол да го вземе и дете, дявол да те вземе и жена или чорт знае що! Та ти
говориш като стогодишна старица, какво ще ти остане занапред?!
- Мег, Мигленче, моето момиче, та ти мислиш като старец, ти правиш един вид
житейска равносметка. Много е рано за това.
- Не, не е рано. За мене - не.
Пак ме шамароса. Не е възможно, това не е онова светло и тихо момиче, което
познавам. Не, не!
- Какво искаш да кажеш?
- Нищо. Хайде да ставаме. И ти си като другите. Няма да ме разбереш...
Впрочем защо каза в изложбената зала, че си се страхувал за мен?
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- Точно заради това, което чух сега от теб.
- И какво ще кажеш?
- Трябва да си поговорим пак.
Миглена се изсмя в лицето ми:
- На вас, мъжете, ви дай само да говорите. Е, и още нещо.
- Мо-о-ля?!
- Хайде, хайде да тръгваме...

ЖОРО
ЦЕЛУВАХ ТЕ С ОЧИТЕ СИ КРЕЩЯХ...
ОТКРАДНАХ УСТНИТЕ ТИ ОСЛЕПЯХ...
МЕЧТАЕХ ДЪЛБИНИТЕ ТИ
И ПАДНАХ В ТЯХ.
ЖЕЛАЕХ СВЕТЛИНАТА ТИ ОТ НЕЯ ОНЕМЯХ...
НАКРАЯ ЖАЖДАТА ТИ
ПОЖЕЛАХ...
ТАКА СЕ И УДАВИХ!
10.Х.198...

***
Не си ли чувала как стене тишината?
Не знам дали си виждала
как ражда самотата.
Ако не си - добре е,
ти пак си щедра и щастлива.
Ако пък си... тогава...
спокойно,тихо си ела.
15.Х1.198...

***
Пътуване до Търново. Осми декември е след два-три дни. Нещо ми е
домъчняло за калдъръмите, а и за колегите ми, бившите ми колеги. А може и
Мег да реши да празнува в Търново студентския празник. А може пък и да
накарам някой от общите ни познати да й се обади по телефона и да я покани.
След това съвсем случайно ще се срещнем на улицата...
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Ето. Още рейсът не е стигнал центъра, а погледът ми събира по главната улица
циркулираща студенция. И все от бившата ми група. Махам им през
джамлъка... Нищо. Ще взема да сляза тука, та да ги видя...
Наш Марио насреща. Пак е под ръка с нова дама... Здрасти... Марио кимва...
Ще празнуваме ли?... Наш Марио ме гледа глупаво... Мите, здрасти! Мацката
му ме целува... Хм, интересно! Откога е станала толкова вежлива? Познаваме
се от веднъж-дваж виждане... Пешо, здравей! Ще поркаме ли?... Пак не си
бръснат, мама му стара... Пешо ме хваща под ръка: ела, има да ти казвам
нещо... Избързваме напред пред групичката. Пешо, как я карате без мен?
Скучно ли е?... А-а, караме я някак си... Жоро, Жоро, ела!... Митето ме дърпа
назад... Защо бе... Пешо го стрелва... Изоставаме с Митето... Какво ли има да
ми разтяга пък Митето, никога не сме били много близки?... Жоро, знаеш ли,
бащата на Надежда почина, помниш ли като беше командировка в Русе и
Надето плачеше? Почина човекът... Спирам се... Ей, млад човек беше, язък!
Какво?... Рак... Жоро,... има още нещо... Какво?... Не знаеш ли?!... Не...
- Жоро, МЕГИ ПОЧИНА...
- Коя Меги бе?
- Как коя?! Мег, МИГЛЕНА... с която бяхте толкова близки миналата година...
МЕГ, МЕГ, приятелката ти...
- Я не си прави майтап!
- Е как мога с ТОВА да си правя майтап?! Целият университет беше гръмнал
преди две седмици... Има две версии... Едната, че бойлерът е гръмнал и е
нещастен случай, другата...
Боже господи, бойлерът...
Газов бойлер... Но той не гърми...
Свали шапка, чучело!
Краката, краката, къде ми са краката?!
Не ги усещам!
Пешо, вярно ли е? Не си правете майтапи бе,
МОЛЯ ТИ СЕ... КАЖИ МИ, ИСТИНА ЛИ Е?
Жоро, с такива неща никой не се шегува...
Тъжни жестоки очи...
Истина е, Жоро, пък и това леке
Митето сега ли намери да ти каже?! Аз затова те придърпах напред...
Като те видях такъв усмихнат...
Пешо, Пешо, води ме някъде, махни ме оттука, моля ти се...
Хвани ме, дръж ме...
Тя се е самоубила, Петре, тя се е самоубила!...
Защо мислиш така?
Остави ме, махайте се всички... Къде ме водиш?.....У вас?...
Имаш ли алкохол... Добре.
Жоро, здравей! Жоро... защо си толкова блед, какво
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ти е?
Здравей, Калин! Нищо ми няма...
Не, ти си много блед!
Сега научавам, Калин!
…
Петре, винаги сме били толерантни към жените,
но махни я тая жена...Ако обичаш!
Все аз ли бе, Пешо? Все аз ли...
Не си само ти, всеки си има по нещо...
НО ТЯ Е ТОЛКОВА МЛАДА...

Щяхме да се женим...

Стиснати чейнета до посиняване, опънат врат, вдигната нагоре глава,
за да не личат сълзите ми...
Но все пак една
полазва
надолу...
Кога разбрахте?...
Защо не ми писахте?!
Какви приятели сте?!
Нямаше ли сила поне един от вас да ми пише?!
Какво да ти пишем?!
Мислехме, че си бил на погребението...
ПОГРЕБЕНИЕ?!... ...О, вярно, вярно, Мег...
Има ли некролози в университета?
Навсякъде имаше... Хората се побъркаха...
А аз да не знам... Кретени, да не ме извикат на погребението... Гадове!
Пешо, хайде да идем да свалим некролога...
ТЯ Е ЖИВА... НЕКА Я ПОМНЯТ ХОРАТА ЖИВИЧКА... Милото ми,
милото ми...
Аз ще ходя на баня...
МАЙНАТА ТИ!
СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб на сърцата съобщаваме на всички близки, роднини и
познати...
Да, аз не съм нито близък, нито роднина, нито познат...
Защо ще ме канят...
Снимка...
Мег, най-грозната снимка ти сложили, Мег...
... че на 17.XI.198... внезапно почина нашата мила дъщеря и сестра...
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ДЪЩЕРЯ И СЕСТРА!!
Кретени, знаете вие, че имате дъщеря и сестра...
МИГЛЕНА
МИНЧЕВА
ПЕТКОВА
на 22 години
Кабърчето, гледай как го заболи... Мег, защо висиш на криво?
Минчо, Минчо... не ми я опази, Минчо-о. Хем ти казвах!
Говедо!
СМЪРТТА - КОВАРНА И ЖЕСТОКА
ТЕ ГРАБНА ИЗВЕДНЪЖ ОТ НАС,
А ИСКАШЕ ТИ ДА ЖИВЕЕШ
И ДА ТВОРИШ ДОБРИ ДЕЛА.
НИЙ НИКОГА НЕ ЩЕ ТЕ ВИДИМ ВЕЧЕ...
Толкова я виждахте и приживе...
НЕ ЩЕ ДА ЧУЕМ КАДИФЕНИЯ ТИ ГЛАС...
Сетили сте се, че гласът й беше кадифен...
НО СПОМЕНЪТ ЗА ТЕБЕ, МИЛ И НЕЖЕН,
ЗАВИНАГИ ЩЕ СИ ОСТАНЕ В НАС!
Стихове, поезия... Мег не можеше да я търпи тая ваша поезия.
Винаги казваше, че е глупост...
А те и на некролога лепнали!
Пту!...
Погребението ще се извърши на 18.XI. ... от 13 часа.
18 ноември... 18 ноември... Този ден не си го спомням...
Странно...
ОПЕЧАЛЕНИ: Един бюлюк хора...
Хора ли?!
Ела, Мег... Ела до сърцето ми...
Внимателно, кабьрчето...
Да не те раздера.
Хартия, глупости...
Моята Мег
Мег, но аз не съм те виждал толкова време...
Какво става с главата ми?
КАКВО СТАВА С ГЛАВАТА МИ?!
Трябва да се напия, трябва!
Момиченцето около мен:
Жоро, исках да тръгна веднага, но нямах пари...
Можеше да ми пишеш
Не, не... такова нещо - не...
Насо: Наздраве!
Не, казва се „Бог да прости” или поне „Моите съболезнования”.
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Добри:
Това е егоистично! Не е помислила за никого...
ЗА НИКОГО! НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МЕ РАЗУБЕДИ!
ДЕБЕЛАНА - СЛАДУРАНА:
Жоро, моите ИСКРЕНИ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ! Нямам какво да ти кажа за
утешение... Тя беше истински човек!
Група учащи, от тези, които казваха: „Жената на Жоро”
Мълчат. Гледат тъпата ми пияна физиономия.
СЪЛЗА. Сълза на бузата на съвсем непознато момиче...
Хор академични говеда, нейни колеги:
ВЪЗМУТИТЕЛНО! СТОЙКА! Един от наште я познавал в
гимназията.
Тя още тогава казвала, че ако се самоубие,
ще го направи на РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН.
Но рожденият й ден мина...
Бяхме заедно...
Там, на реката...
БЯХМЕ ЩАСТЛИВИ!
Пропаднал изпит на някакъв мой познат...
НЕ МУ ПОМНЯ И ИМЕТО! А той ме пита преди изпита
кога ще се женя за онова маце, готинкото...
НЕ, НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ Е! МЕГ, НАЛИ? НАЛИ, МОЕТО МОМИЧЕ?!

НЯКОЙ СИ
Кондукторче съм. Бачкам по южната Русе - Подкова. В последно време дъня
само нощна. По-лесно е - няма много пътници, мина един-два пъти за билетите
и после кютя в първото купе.
И тая нощ. Минахме Горна, Търново... Ще мина още веднъж, че на Горна
Оряховица се качват доста.
Първа класа. Тук е празно. У-у, и отоплението не работи. Празно е, да. А-а,
чакай, има някакъв тука.
- Билетчето моля!
Гледай го па тоя кво ми се пули. И не спи. Луд човек!
- Билетчето, казвам!
Уж ме гледа, ама не ме вижда. Това интелигенцията е голяма работа. Избаран,
засукан, с брадичка като професор, а млад човек. И вече отвеян... Загърнал се с
някакво широко палто и зъзне. Зъзне и примира, ама не му идва на акъла да се
премести във втора. Там е отоплено... Не, зор да е в първа!
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Сети се. Рови из всичките си джобове като смахнат. А, подава билета. Тоя няма
начин да няма билет...
- Защо не се преместите във втора класа? Там е отоплено. Целият треперите...
Оня гъгне:
- Не-е, и тука ми е добре... Тя пътуваше само в първа, затова...
Как пък да не съм видял и аз?! На ревера на палтото му има траур. Сигурно е
загубил някого.
- Извинете!
Оня плаче! Хора всякакви, а мъката една...
МАЙКА Й
Извинете, не чух кой е... Аха, Жоро... Кой Жоро бе?... Аха... Почакайте да се
облека и ще отворя... Аз съм майката, да... Влезте... Съблечете се, седнете... То
леглото ми е разхвърляно още, ама нали е още рано, не бях станала още...
Заповядайте в кухнята... Аз тук спя в последно време... Нали Минчо го няма,
ама ще се прибере вече, не му трябва тая работа... Мимето... Мимето...
Нищо не остана от Мимето... Погребахме я... Как да ви пишем, ка-ак?... Вече
двайсе дена умуваме с Минчо как да ви съобщим... Е, сега като получихме
речника по пощата, вече съвсем разбрахме, че не знаете за това... То милото
умряло, а вие му пращате да учи... Минчо се държи за главата, пита миналата
неделя: „Как да му пишем на това момче, ка-а-к... Той си я знае още живичка...
Нека поне в него поживее още малко... Да не го съсипваме... То толкова
направи за нея”.
Мимето много ми е разправяло за вас. Майко, вика, ние с Жоро живеехме в
една мизерна квартирка. В началото ми правеше впечатление, ама после
свикнах. Много хубаво си живеехме... Е, добре бе майко, като ви е било хубаво,
защо не се ожениш за това момче? Аз съм ви гледала на снимката. Ей ги
снимките... Хубаво момче, викам, Миме, какво му е кусура? А тя: той не ме
обича, мамо... Е как, аз това не мога да разбера... Живели сте заедно, спите в
едно легло, а не се обичате... Преди не беше така. Аз съм го чакала Минчо три
години да отслужи... А преди, когато донесе снимчицата, й викам: Е, намерила
си си най-после лика-прилика. А тя: „Мамо, той е много пълен...” Детска му
работа! Вие да се разбирате, пък то другото ще се оправи...
Минчо събираше пари, че да има за сватбата на Мимето... В последно време
като й отворехме дума за сватба, се караше. Няма, вика, да ми говорите за
сватба. Аз няма да се женя!
Е добре де, мама, все някога трябва да се ожениш. Виж това момче, обича те,
търси те още... Вие се оженете, пък ние ще ви помогнем. Е, и апартамента ще
ви отстъпим, ние ще си идем на село. А тя: „Жоро да не е луд да дойде от
София тук. Какво ще прави тука?! Тук няма никакви перспективи...”
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Добре де, мама, то бедно момче. Трудно е живяло, без баща. Хляб и компот са
яли понякога, че да изкарат. Пък и квартира нямат... Тамън сте си, точно е за
нас момчето. А тя: „Жоро е много горд и няма да приеме!”... То за тая работа
няма срам. Затова сме старите, да помагаме.
Дрешките ли... Тука долу в шкафа са... Ето, завила съм ги с бяло, нали е
умряло...
Чедо... чедо... не плачи... Не плачи... Остани, чедо, до утре. Не си заминавай...
Моля те!... Никой не ми остана, чедо, ни-кой... Остани до утре поне, моля те...
Тамън и с Минчо ще се видите... Цялата къща е свободна... Ако искаш на
леглото на Мимето ще ти постеля, стига да не те е страх от умряло.
Колко щеше да ви е хубаво, че-едо!... Предишната неделя съм застанала на
прозореца и гледам сватба... Като ме видя, дойде и хлопна прозореца...
Мимето... „Няма да гледаш!”... Защо бе, мама, нали и тебе ще те заженим
някога така? Вие, вика, никога няма да ме видите булка!... Какво му стана на
това дете, Жоро-о?... Не беше такова като малко... Едно тихо, кротко... На
гробища ли?... Добре, добре, майка... Ще идем...
Чакай да се обадя на колежките, че си дошъл... Нали имаме по-младички, та
съм ги питала как да ти съобщим. Чакай да им се обадя, че си дошъл и няма да
ида на работа... То началничката вече ми дава, когато си искам, да си ходя...
Пък и почнах да забравям вече... Колежките ми помагат да привърша... Ало,
един приятел на Мимето е дошъл...
Цветя ли?... А-а, то няма нужда от много цветя. Що цветя бяха на
погребението. Намразихме ги с Минчо покрай това погребение...
- Четири купи. Стига са... Нали знаеш, че на умряло се носят чифт... Двайсет и
два карамфила... Нямаше нужда бе, чедо. Защо се харчиш?... Двайсет и две
цветета...
Да, то ми е на двайсе и две, милото...

БАЩА Й
Жоро, Жоро, така ли трябваше да се срещнем, Жо-ро-о... Оня ден като
получихме речника... Викам на Златка, как сега да му пишем на това момче... И
днес пътувам в рейса и си мисля същото. Бях решил да не ви пишем... Да си
остане живичка... ден, два повече... поне в теб...
И тоя бойлер!... Откъде го взехме пък и него... Да ми убие детето. Изхвърлих
го... Нищо не ми трябва вече, нищо... Как стана ли?...
Вие нали ме бяхте предупредили, Жоро... А?... Да ви говоря на „ти”... Не, не
мога... Вие нали ми бяхте говорили за Мимето. Тогава се понаплаших... Нова
библиотека купихме. Тя като се върна, ми вика: „Не те ли е срам бе, татко?
Свалил си ми книгите в мазето...”
Та купихме нова библиотека. Мимето се зае да я подрежда. Ох... Навсякъде е
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сложила тапети сама, със собствените си ръце... Каквото речеше, нищо не й
отказвам, да не я обидя...
В последно време много четеше. До два, до три... Даже се изнесе в кухнята да
не ни свети на нас като спим... Нали спалнята ни е със стъклен портал... Викам
й: Миме, недей толкова да се преуморяваш, ти пак си чети, но си лягай пораншко. Какво е това?! Ти ще си съсипеш здравето... А тя: „Жоро ми каза,
татко, много да чета”... Много четеше, много...
И пердетата. Татко, вика, нямаме пердета на прозорците... Добре, Миме. Бяхме
се разбрали да ходим да купуваме пердета в събота. То се помина, горкото, в
неделя вечер... Даже бях говорил... Ох... бях говорил за едни хубави пердета в
магазина и ги бяха запазили... Ние трябваше да идем само да ги хареса... Става
сутринта. Хайде, Миме, да ходим за пердетата... Не ми трябва нищо, татко...
Защо бе, Миме, нали говорихме вчера?... Не искам! Ходи ти сам... Мимето
лежи и плаче... Кажи бе, татко, с какво те обидихме... Защо плачеш?! Кажи, да
видим... Татко, казва, остави ме, нищо не ми трябва вече...
Какво му е на това дете?!... Вчера му нямаше нищо. Седя до късно да чака
разговор с чужбина и после си легна. Тя като има разговор с чужбина, взима
телефона оттатък... И той откъде се взе пък и тоя?!... Той му размъти главата на
детето... Чака, чака в кухнята и си легна... Не, не, то се чува и тук. Като има
разговор с чужбина, телефонът звъни дълго и силно, та се чува и тук...
***
„Събота, петнайсети срещу шестнайсети... Тогава къдрих стихове! Ужас,
усещал съм, че става нещо с нея! Защо не дойдох, както мислех?! Защо-о?
Може би щях да предотвратя всичко.
…
„Да, пак да си плюеш на сурата!”
***
... Ходих, купих пердета, а на нея вече нищо й няма, чете си. Вечерта щяха да
излизат с приятелката си на гости. Мимето щеше да се къпе, но нещо не успя,
беше хванала да пере след това. Много ми беше чистичко - винаги, преди да
излезе, се къпеше... Мамо, татко, вие си лягайте, аз може да се позабавя, като се
върна, тогава ще се изкъпя...
Ох, Жоро, Жоро... Да бях знаел, да бях знаел. Все пред банята щях да стоя,
докато се изкъпе... Ама на - легнахме си. По едно време Златка ме бута: „Абе,
Минчо, колко е часът... Три?... Детето откога е влезло да се къпе...” Ставам,
отварям вратата на банята, не беше се заключила тоя път, и нещо ми стана...
Извиках ли, не помня... То горкото се отпуснало на столчето в банята, главата
му виси, а водата шурти...
Миризма ли?... Не помня, къде ти да помня... А-а, миришеше, миришеше...
Като отворих вратата и ме блъсна силно, на чесън такова... Аз веднага я
грабнах и я изнесох...
***
„Тебе те блъснала миризмата, а тя въобще не я усетила! Как става така бе,
Минчо-о?!... Мимето винаги се заключвало като се къпе, а този път забравило...
ЗАБРАВИЛО?!”
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***
Пустият му бойлер, изяде му главата на детето... Развален... И отдушникът
затворен...
Водата ли? А, студена вода... То не от бойлера горе, ами от клапичката долу развалила се, бойлерът загаснал... Няма топла вода... Докторът каза, че за пет
минути е умряло, горкото... Само за пет минути! Пусто да не бях лягал, та да го
бях пазил детето...
***
„Толко ли си тъп или мене ме правиш на такъв?! Една крачка до вратата не се
прави за ПЕТ МИНУТИ!! Пет минути са много, татко-о!! Предостатъчни са!
А отдушникът, и той по СЛУЧАЙНОСТ ЗАТВОРЕН!
Лъжеш ме, лъжеш ме, или си се помрачил от мъка!”
***
Вечна му памет на Мимето!...
Отнесоха я, после я донесоха в ковчег... А аз събирам пари за сватбата...
Събирам за кола на зетя... Нали на голямата им помогнах, викам дай да събера
и за малката, та да не се сърди... Нищо не ми трябва вече... Ще се прибирам...
То детето ми изгоря, за него беше всичко... Хвърлих една топка пари да
уреждат погребението, повече не питах... Сърцето ми се къса, Жоро-о...
Сега съм почнал да събирам всички спомени за Мимето. Хартийка като видя с
нейния почерк и я прибирам: всичко, всичко... Ще си събера всичко за спомен,
ама детето, детето няма кой да ми го върне...
Вчера вървя из галерията и си мисля. Миме, Миме, баща ти върви на
четиристотин метра под земята и може да излезе след това, а ти си само на
два... Къде, къде над мен... Но никога не можеш да станеш, детето ми... Не ми
трябва нищо вече!... Нищо!... Преди гледах да изкарам да има за детето...
Затова и отидох в мината, началник смяна, за повече пари пусто... Само събота
и неделя се прибирах... Ако съм знаел, само в къщи да съм си стоял и само него
да си го гледам...
Ама на!
Вечна му памет на Мимето! Ще му направя едно хубаво паметниче на гроба...
Душата ми изгоря, Жо-ро...
Хайде да идем да посрещнем сестра й. Ама моля те, като се видите, да не се
разстройваш, че тя много тежко го преживя... Тя като дойде, все гледам да не
плача...
ЖОРО
Срещу мене седи стройна тридесетгодишна жена. Външно погледната, няма
нищо общо с Мег, а й е сестра... Била й е сестра... Обаче ръцете, кокалчето на
китката, някои от движенията - идентични. Но не е Миглена, това е сестра й...
Тя е бяла, няма нищо общо с южния темперамент на Мег...
Сами сме, тя пали цигара, на спокойствие, баща си да не обиждала като пуши
пред него, не е удобно, разбирате ли...
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Нощ.
Полегнал съм върху леглото на Мег и говоря за нея... Говоря за истинската
Мег, човъркам раната си жестоко и бавно...
Тя ме слуша, гледа ме недоверчиво, клати глава:
- С какви глупости сте се занимавали... Хората работят, търчат, гонят норми,
планове, а вие... Не, аз наистина не съм я познавала... Защо не й удари шамар,
като разбра всичко това?
- Искам сега да го направя!
Тя трепва. Гледа ме с широко отворени очи. Същият цвят, същата форма, но я
няма дълбочината, топлината...
- Защо?
- Вие сте разумна жена, нима споделяте мнението на родителите си?
- За кое?
- Че всичко това е нещастен случай!
- О, и аз съм мислила върху това... Не, не е това, за което мислите...
И се захваща да ми обяснява спецификата на газовите бойлери. В качеството си
на инженер-практик...
Сбогом, Мег.

***
Това, което ми остана от Мег, са спомените. Друго, разни дреболии от нашия
интимен живот: чашка за мляко от семейния ни сервиз от две чаши, тежкия
бокал за вино, малка репродукция на червено конче с голо момче върху него,
шепа пръст от гроба й, две бели камъчета пак от там... От тях си взех
домашната й рокля, някаква фланелка, която тя много обичаше, и пижамката й,
която купувахме заедно в “Детмаг”. Една беличка, беличка, от релефен плат, с
хиляди сини цветчета по нея. Това, което исках да взема, но не си го позволих,
бе едно писмо, неизпратено, в чернова, до любимия й и една малка снимчица.
Последното й писмо и изрезчица от по-голяма снимка, на която е тя с баща си.
Ето писмото:
„Аз зная, че
ти дълго очакваш писмо от мен, но надявам се не мислиш, че не ти пиша, не
защото не мисля за теб или искам да те лиша от радостта, която бих ти
доставила макар само с едно писмо. А колко радост бих искала да ти дам.
Трябва да си убеден, че това, което правя е не от лекомислие, а защото момента
за това у мен не е още узрял или има обективни и субективни неща, които не
мога на съответния етап да превъзмогна. Това е обяснението на всички мои
постъпки, всяка от която, до детайли, аз осъзнавам, макар и да ги върша често
против желанието си, желанието, което е най-дълбоко и най-съдбовно у мен. И
именно тези дълбоки, чисти и силни желания у мен искам да усетиш и извадиш
на бял свят именно ти. Надеждата, че ти би успял, макар и не лесно и не бързо
да разбереш това и сам да участваш в едно претворяване (убедена съм, че то би
било взаимно), ме кара да свързвам мислите си с теб. А аз мисля толкова често
за теб, че ако знаеше това, никога не би ми казал по телефона, че се страхуваш
да не ме загубиш. Та ти още не си ме имал!
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Това е невъзможно. Имаш готовността ми, а ме нямаш, но дали аз имам твоята?
Това е невъзможно, ако не се преодолеят разстоянията, езиковата бариера
(която все пак съществува), ако не сме наистина заедно.
Защо не ти писах ли? Този въпрос коварно те измъчва. Истината е, че ти писах.
И то неведнъж. Но това бяха фрагменти - повече или по-малко трайни,
усещания, видения, копнежи, надежди, вяра и съмнения, фрагменти, които,
макар и красиви, прости ми, от страха, че не ме познаваш добре и не би оценил
доколкo трябва или не трябва, аз не ти изпращах. А и защо да крия, подозирах,
че ти също ми дължиш достатъчно откровеност, за да си я позволя и аз пред
теб. Дали ще ти стигнат силите, за да ме разбереш и приемеш такава, каквато
съм, поне засега? А аз ще се развивам и как бих искала това да става с теб!
Развитие. На характер и мироглед. Мога да кажа, че тази година е особено
плодоносна в това отношение. Резултатите надминават очакванията ми. Никога
не съм усещала така силно, с мисъл и чувства, това което искам от себе си и от
живота си в бъдеще. Жоро не можеше да проумее как не мога да видя в бъдеще
това, което искам да направя от себе си и за себе си. Той би бил доволен поне
от този аспект в мен сега, ако знаеше това.
А аз вече знам какво искам. А ти знаеш ли? Ако си свързвам за себе си това с
теб, ти свързваш ли го? А ако се колебаеш, разбираш ли огромното
потенциално у мен, на което би могъл да заложиш с успех според мен (ако
виждаш сам за себе си желание и сили за това). И преди всичко желание, нещо
на което аз залагам?
„Обичам те!”, колко красиви думи, думи, които ти изписа с огромни букви на
пясъка край морето и в които аз се съмнявах, макар и да звучаха толкова
хубаво, когато ми го казваше? А за мен те значат много. За мен те значат това,
което ти казах - да можеш да заложиш на някого и да пренесеш този залог
въпреки всичко и навсякъде. И сега разбирам, че съм имала право за себе си,
когато съм ти го казвала, макар плахо и неуверено в началото. Ще вярваш ли,
аз открих тези думи с теб.
О, любовнико мой, пламъко мой. Свети, свети там в тъмнината, не се извивай,
пламъко мой!...”
„Жоро не можеше да проумее как не мога да видя в бъдеще това, което искам
да направя от себе си и за себе си”...
„Той би бил доволен поне от този аспект в мен сега, ако знаеше това...”
„Трябва да си убеден, че това, което правя, е не от лекомислие, а защото
моментът за това у мен не е още узрял или има обективни или субективни
неща, които не мога за съответния етап да превъзмогна”.
А на гърба на малката снимчица със ситно наредени буквички:
„Да бъдеш жена е ужасно, защото обикновено трябва да живееш с мъже”.
Малка снимчица на късичко подстригано момиченце с ококорени очета,
седнало до усмихнатия си беловлас баща.

85

