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По-добре един път да прочетеш за невидимото, 
отколкото сто пъти да го видиш.







Цял живот трупам спомени.   
Грамадата е толкова огромна, че никога няма  да си ги спомня.    



В социалистическите години на живота ми, 
вероятно поради очевидността, че 
никога няма да видя Париж, 
периодично сънувах, че съм в Париж. 
Разбира се, първо се нареждах на опашката пред Air France в София, 
после, изпружил крака под малка кръгла масичка, пиех кафе в Montmartre, 
или с карта в ръка питах някой срещнат où est le musée Picasso, 
или облакътен на парапета на Pont Neuf махах на корабчетата с щастливи туристи… 
Кошмарът започваше след като се събудех.
Абсурдът в тези ми сънища стигна до там, 
че се качвах на La tour Eiffel само за да изкрещя: „Ей, този път не сънувам!“ 
Най-неочаквано кошмарът свърши и аз 
наистина се наредих на опашката пред Air France. 
И наистина изрекох:
– Един билет за Париж.
За сина ми, аз в Париж вече бях. 





Прякорът му беше Предателя. Цялото село и майка му го наричаха така. 
Неизвестни хора (говореше се, че той знае кои) бяха начупили краката му и Предателя в ред-
ките си излизания на улицата ходеше с патерици, омотани в мръсни парцали. Децата ска-
чахме на куц крак около него и викахме с все сила предател, предател. Понякога вечер татко 
ме изпращаше да оставям от вътрешната страна на портата му шише бира. 
Като се върнах от казармата и отидох на гробището, разпознах патериците му върху купчина 
камъни. На скования от стобор кръст беше изписано със студен почерк: „ПРЕДАТЕЛЯ (Тодор 
Михов) 19.. – 1972“. Татко с неохота ми разказа историята му. Сталин бил още жив, колек-
тивизацията навлизала в България като вражеска армия. Едни села я посрещали с цветя 
и песни, други със заключен в кухните плач. Нашите хора все още се отбранявали, но за 
всички било ясно, че рано или късно комунистите ще отнемат земята и добитъка им. Хора-
та продължили да обработват нивите си, защото нямали сили да ги гледат буренясали, но 
животните решили да заколят и изядат, за да не ги предадат на властниците. В горещините 
селото миришело на кръв.
Тодор работел с кончето си по чуждите ниви. Никога не се пазарял. Не бил общителен, пове-
че си говорел с Вихър, животното, отколкото с хората. Когато нямало работа, пак прекарвал 
деня с Вихър. Бродели по коларските пътища, по залез се връщали с наведени глави. И все 
чували някой, кога на майтап, кога заплашително, да им подвиква айде, бе, кога ще ядем 
конско.
Една огнена утрин Тодор завързал кончето на дирека пред общината, преминал през мухля-
салия мрак на дългия ѝ коридор и написал в една тетрадка: „Предавам доброволно кон 
Вихър за всеобщо ползване в трудово кооперативното земеделско стопанство (ТКЗС)“.






