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завещание

Аз, долуподписаният, в ясно съзнание и по своя воля 
пиша това завещание, защото чувствам, че не ми ос-
тава много време и искам да се разпоредя със земните 
си притежания, за да се разведри душата ми и да се 
откъсне от този свят леко, както пеперудата се от-
късва от чашката на цвете, без да е допила нектара. 
 Къщата, заедно с двора и ябълковите дървета, ос-
тавям на онзи, който намери това писмо.
 Човек, проявил воля и издръжливост да стигне чак 
дотук, заслужава награда. А ако се случи да е заблуден 
нещастник, оставил живота си в ръцете на съдбата, 
дано моят дом се окаже пристанът, който е дирил. Ако 
пък е клетник, сторил зло на невинни и беглец от уда-
рите на закона, уединението ще бъде негов затвор, без 
угнетението на принудата, без униженията, наложени 
от груба чужда сила, без очите му да понасят обидата 
на решетките, когато вдигне поглед към търпели-
вото и великодушно небе. Нека тук моят непознат 
наследник да намери радост и мир.
 Заедно с къщата, която е малка, но доста удобна 
за сам човек, върви извор. От края на градината след 
последната ябълка гледката е неописуема – виждат 
се три планини наблизо, и гънките им се редят, до-
като избледнеят в далечината и се слеят с небето. 
 Често съм си мислил дали моите три планини са 
направени от небе, или небето е от камък, че така 
охотно и с лекота се сливат.
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 Водата от извора и планините от облак, и небе-
то от скала са също толкова мои, колкото и къщата. 
Нея сам я направих, отгледах я камък по камък, поса-
дих ябълките, ашладисах ги, доведох им вода. Затова 
завещавам дома, заедно с целия си дял земя и небе.
 Нямам документ за собственост. Насам от поло-
вин век не е стъпвал друг човек освен мене и никой не 
знае, че съм тук.
 Усвоих мястото с трепет и уважение и за всички-
те години на обитаването си не навредих на земята, а 
я подреждах и опитомявах, съобразявах се с волята , 
гладувах, когато ми обръщаше гръб и добрувах, когато 
беше щедра. Никога не погледнах назад и не  изневерих 
нито с дело, нито с помисъл да се върна там, където 
вече никой не ме търси, никой не ме чака и никой не 
ме помни.
 И ако сега пиша това завещание, то е за да осво-
бодя от съмнения и угризения непознатия, който 
един ден ще мине край дома ми. Ще го призове жу-
женето на пчелите, ако е пролет, или тупкането на 
зрелите ябълки ще му се счуе като стъпки на дете, 
ако е през есента. Ще се провре под сплетените кло-
ни, ще види къщата ми, ще се осмели. Ще седне до 
тази маса. Погледът му ще падне върху писмото. 
 Здравей, пътнико. Добре дошъл си в своя дом.
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История за това как кучето 
Йофчо звънна от библиотеката 
и двамата с котарака спасиха 
един живот

Откакто си взех тоя телефон, пропускам повечето 
обаждания. Дори на най-силно звънене почти не се чува. 
Аз си знаех, че телефон от захарен памук ще ми съз-
даде повече неприятности, отколкото приятности. 
 Ето пак. Една част от телефона се беше раз-
топила, някой направо го беше загрял от звънене. 
 Дисплеят се беше замъглил. От раздразнение пус-
нах нокти и го заковах.
 – Мяу.
 – Къде си?
 – Кой се обажда?
 – Йофчо се обажда. Ти къде си!
 – Спокойно де. Вкъщи съм. Къде е пожарът?
 – В библиотеката.
 – Мяууу... Вярно, че трябваше да се видим там.
 – Йоф значи, изобщо не може да се разчита на тебе.
 – Стига де. Ей сега идвам.
 – Ей сега може да е късно.
 – Да не идвам ли? Ако искаш, ти ела.
 – Да бе. И да изпусна самоубийството.
 – В библиотеката?
 – Да! Нали ги знаеш онези сандали, дето живеят 
пред вратата?
 – Аха. Много са зле, брат. Сигурно са 50-годишни.
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 – Толкоз. Щяха да правят златна сватба през ля-
тото.
 – И какво?
 – Разделили се. Левият сандал си хванал пътя и по-
ловинката му иска да мре.
 – Тя ли ти каза?
 – Ами то и аз съм малко забъркан тука... Дясната 
сандала ме помоли да проследя нейния и по следата, по 
следата стигнахме до библиотеката. Някъде между 
науката и техниката го изгубих.
 – Аз съм си го мислил това!
 – Кое?
 – Защо се казва ту „сандала“, ту „сандал“.
 – Защото са женени бе, бълхар.
 – Ти си бълхар! А знаеш ли тогава защо се казва и 
„сандалети“?
 – Защо?
 – Защото се носят лете!
 – Да, ама не. Защото летят. Дясната сандала в 
момента е на покрива и заплашва, че ще скочи. Не мо-
жела да живее сама.
 – Чак пък да не може... Трябва само да си намери 
някой пират с дървен ляв крак.
 – Какво?
 – Какво?
 – Какво?
 – Чакай, че тоя телефон тука съвсем...
 – Ало? Само някакво мляскане чувам.
 – Да бе, опитвам се да изближа телефона от ухото 
си... и от рамото... и от лапата...
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 – Ти сега ще говориш ли, или ще ядеш? Ела помогни. 
Искам да се качиш на покрива и да убедиш тая депре-
сирана сандала да не се хвърля.
 – За любовта и аз бих се качил на покрив. Правил 
съм го.
 – Ти си котарак, за теб е нормално.
 – Чакай, че някой рита по вратата. Опа!
 – Какво?
 – Брат, жена ти ще скочи от един покрив всеки 
момент!
 – Какво?! Сийке!
 – Йоф? С кого говориш там?
 – С младоженеца.
 – С кого?!
 – Със златния сватбар. Върна се.
 – Сийке! Сийке!
 – Спокич бе, недей ми припада тука!
 – Йоф, йоф! Грабвай го и го носи насам! Не, чакай! 
Питай го първо къде е бил досега!
 – Къде беше досега?
 – Четох любовна лирика, търсих стихотворение 
за Сийчето.
 – Чел е любовна лирика!
 – Сийке! Лельо Сийке! Не скачай! Мъжът ти те обича!
 – Не ме обича!
 – Обичам я!
 – Обича я!
 – Обича те!
 – А защо тръгна сам? Защо ме изостави?
 – Защо я е изоставил?
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 – Защо си я изоставил?
 – Аз?! Никога!
 – Той – никога!
 – Той тебе никога ма, Сийке!
 – Исках да  направя изненада!
 – Искал да  направи изненада!
 – Искал да ти направи изненада!
 – Да докаже!
 – Кажи му да докаже!
 – Докаж!
 – Ще! Ще! Ще! Ето! Стихотворение! Йофчо, пусни 
ме на говорител! Ето!
 Без теб светът изчезва цял.
 Без теб снегът е черна кал.
 Без теб не бих и ден живял. 
 Без теб съм дупка от сандал.
 Върни се, не прави скандал.
 Не бих те никога предал.
 Със теб се чувствам като крал,
 старея като катедрал,
 ухаеш ми на портокал,
 въздигаш ме по вертикал,
 докосваш ме – погал-погал,
 и аз със мозък изветрял
 не, ненапразно съм живял,
 не съм живял, а съм горял
 за теб, за моя идеал...
 – Мяууууу.... Ти това в библиотеката ли го преписа?
 – Сега го измислих. От зор...
 В този момент вратата изскърца и на прага цъфна 
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Йофчо. Стискаше със зъби сандалата леля Сийка. От 
устата му капеха лиги, от очите  се ронеха сълзи. 
Старият ляв сандал се надигна на пръсти.
 – Сийче, ти си тук!
 – Тука съм, Санде.
 – Ти си ми чула стихотворението.
 – Не съм, Санде. Аз си го знам.
 – Ама цялото ли?
 Старите сандали се прегърнаха и мъжкият любов-
но закопча каишката си в токата на поувехналата си 
половинка.
 А ние с Йофчо се отдалечихме деликатно и оти-
дохме да се поогледаме из магазините за нов телефон, 
че тоя за три дни ми се скапа. Били пуснали някакви 
нови, от наденички.
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ала–бала

Мравката Ала се готви за бала.
Четири часа откак не е яла.
Най-елегантната рокля си има,
но от вълнение хапва за трима
и тази рокля – лазурно-небесна –
само за три дни  станала тесна.
То е трагедия, даже е драма –
свършва училище, вече е дама,
има три чифта лазурни обувки,
виж  антенките – целите в джувки,
а пък коланът я стяга през кръста,
златният пръстен не влиза на пръста.
И като връх в нейните патила –
май че й никнат прозрачни крила.

– Стига! Не ща! Няма да се излъжа!
Твърде съм млада, за да се омъжа!
Аз имам планове, гледам напред –
искам да уча в университет!
Ала се дразни и нокти гризе,
шават антенките  фантазе.
Хапва си поничка, хрусва си сладки
и пак антенките стават  гладки.
Тя си разхлабва с въздишка корсета
и се запътва пеша към банкета.
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* * *

Имам твърдо намерение
всичко да ми е наред.
Дни със сиво оперение
люпят ситен слънчоглед.

Работата скърца жилаво,
без зехтин и без подправки.
С разширени вени лилави
охкат затлъстели мравки.

Паяци се зъбят тихо,
с нерви, виснали на косъм –
смятат, че им се усмихвам,
само за да ги ядосам.

Че бърборя и си пея,
и изказвам несъгласие,
само за да ги разсмея.
Честно казано, така си е.
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Окото на заека

 – Къде е заекът?
 Ниският дрезгав глас се понесе из подземието, 
зави по най-близкия тунел и ехото продължи да оби-
каля и да се завръща. Отделни думи и срички кръжаха 
из това подземие от години, срещаха се сами със себе 
си, преп литаха се противоестествено и образуваха 
нечестиви сквернословия и благословии, които се сбъд-
ват.
 – Къде е заекът?
 От тавана се изрониха около два и половина 
квад ратни метра мазилка. Някакъв плужек се отле-
пи от фаянсова плочка със звук като от целувка и 
пльокна в една локва.
 Двамата бандити знаеха от опит, че когато босът 
им заговори с този глас, смъртта е близо. При предиш-
ното му избухване бяха осемнадесет, не двама. 
 – Вас питам.
 – Заекът... има едно нещо...
 – Какво нещо? – от хрипкавия стържещ глас ар-
матурата в бетонните плочи се покри с ръжда.
 – Има едно...
 – Едно има... 
 – Едно какво? – този тембър отвинтваше болтове, 
човек. – Пратих ви да откриете и да доведете люби-
мия ми заек, и след 8 дни с неограничени ресурси, вклю-
чително хеликоптерен отряд, 6 танка, 14 бели нинджи 
и 12 черни, се налага да задавам въпроса за трети път. 
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Да го задам ли?
 – Не знаем къде е заекът! – двамата бандити едно-
временно се пречупиха психически, рухнаха на колене 
и се обляха в сълзи. – Намерихме само едно око! Ето го!
 Единият бандит бръкна в джобчето на жилетката 
си и извади хартийка. Разгъна я с треперещи пръсти. 
Вътре наистина имаше малко кръгло бяло око със сив 
ирис. Окото гледаше втренчено, но и игриво.
 Босът гледаше окото и окото гледаше боса. Босът 
първи не издържа и мигна.
 - Значи все пак го направи. Вие двамата, станете. 
Не сте виновни.
 Босът бръкна в сака, който стоеше на пода до стола 
му, извади две дебели пачки и ги хвърли на горилите си.
 – Вземете това като компенсация за неудобство-
то.
 – Но... ние не го намерихме.
 – Заекът не е бил нито отвлечен, нито открад-
нат, нито убит. Той сам е пожелал да замине. Когато 
баба ми го подари на смъртния си одър, тя ми каза: 
„Този заек не е обикновен. Той ще изпълни всичките ти 
желания, ще те направи всемогъщ и безсмъртен, ако 
наистина искаш това, но...“ – и изпадна в кома. После 
излезе от комата и завърши: „Но ако реши да се махне, 
не го търси повече. Той би дал едното си око за свобо-
дата.“ След тези думи баба ми си умря окончателно.
 Мутрите плачеха, я от жал за бабата, я от радост, 
че са живи и богати. Шефът им плачеше за заека, а 
окото на заека не плачеше.
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* * *

Здравейте, любезни, чудесни, добри!
Желая ви днес много да ви върви!
Каквото започнете – да ви потръгне.
Тъгата сърцата ви да не изтръгне.

По пътя да тръгнете с точната крачка
и никой достойнството ви да не смачка.
Когото обичате – да ви обича.
Зад ъгъла само смъртта да наднича;

насам да не идва. И днес да успеете
деня, и нощта после, да преживеете.
И тихи, в леглата най-после полегнали,
да не подозирате, че сте избегнали

по чудо, на косъм и по съвпадение
да станете жертва на тежко прозрение,
че може късметът ни да е нетраен,
че може животът да не е безкраен.
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Облакът

 – Какво? Нищо не чувам! – Крета осъзна с интерес, 
че наистина не чува нищо конкретно, в това число и 
собствения си глас, заради шума, който се плискаше 
и ги заливаше отвсякъде. Всички крещяха, наблизо и 
далеч, високо и ниско, силно и още по-силно. Получаваше 
се писклив грохот, бучене, гъсто като нилска тиня, 
трошливо като засъхваща пръст и тежко като ръ-
ката на фараона.
 Крета стисна Рами за хлъзгавата лапка и го 
пов лече към тяхното място.
 В плиткото водата се тресеше и подскачаше от 
безброя жаби и от грохота, който те създаваха. Нито 
една от жабите не  беше позната. Сякаш извираха 
от водата, изникваха от пръстта, капеха от храсти-
те – и всички викаха, блъскаха се, търсеха семейства-
та си, настъпваха се и се караха. Суматохата беше 
неописуема.
 Крета осъзна, че също вика, „Рами, бързо, ела!“, но 
гласът  потъваше в общата врява като капка вода 
в пясък.
 Рами явно разбра накъде го води, защото изскочи 
напред и започна да пробива път през тълпата, без да 
изпуска лапичката .
 „Рами е прекрасен. Безупречен.“ – дори в този ужа-
сен момент Крета усети прилив на гордост и любов 
при вида на копринения му гръб, мощните крака и кра-
сивата му шарка. 
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 „Аз съм най-щастливата жаба.“ – обобщи тя.
 Стигнаха до обърнатата кошница, която бяха от-
крили преди време. Затрупана с няколко слоя наносна 
кал, почти вкаменена, тя приличаше на объл камък, 
дотъркалян от прилива, но от едната  страна има-
ше пролука и ако някой се пъхнеше отдолу, щеше да 
открие тъмно и закътано влажно местенце.
 Рами и Крета влязоха. Тук звукът беше малко 
по-приглушен. Притиснаха се един в друг и постояха 
така. Крета проговори първа, с уста, притисната към 
ухото му.
 – Знаеш ли какво става?
 – Никой не знае.
 – Изведнъж взеха да идват отвсякъде. Реката ли 
ги носи?
 – Не е от нея. Говорих с един, беше много объркан. 
Твърди, че идва от долното течение.
 – Как, плувал е срещу водата?
 – Дори не бил плувал. Нещо го понесло.
 – Какво нещо?
 – Нещо! Видял как всички излизат и тръгват, мало 
и голямо, всички, нещо ги понесло и ги захвърлило тук.
 – Нищо не разбирам. Рами, страх ме е.
 – И мен. Нещо става.
 – На кого е притрябвало да събира всички жаби от 
поречието на Нил точно тук, в нашата долина?
 – Става дума за милиарди. Не съм чувал друг път 
за такова нещо.
 – Рами, Рами, да останем тук. Ще ни стъпчат, ре-
ката не ни побира, страх ме е.
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 – Ще стоим тук до последно. Тихо. Тихо.
 Рами прегърна още по-силно Крета. Дъхът им беше 
бърз и сух, сърцата им се блъскаха едно в друго. От мо-
гъщия тътен, който идваше от всички посоки, дори 
изпод земята, езиците им пресъхнаха, а очите им ся-
каш щяха да се пръснат.
 Изведнъж кошницата се отлепи от калта и от-
хвърча.
 Някаква сила вдигна Рами и Крета, откъсна ги един 
от друг, запремята ги нагоре сред плътна струя от 
жаби, които се издигаха нагоре и ръсеха капки вода, 
сгъстяваха се още, лакти до лакти, очи до очи, струп-
ваха се в небето, туптящ, ревящ, ужасяващ буреносен 
облак от жаби, надвиснал над Гиза.
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Зима

В такива сутрини светът
е неуютен и враждебен.
Затрупва пътища снегът
и няма път от мен до тебе.

Сънлив и сив, безсилен, ням,
денят ми глозга къшей дребен.
Какво ли мога да ти дам,
щом нямам нищичко – без тебе.

Сърцето ми тупти-ти-ти –
не си почива, не заспива.
В такива сутрини почти
забравям за какво съм жива.

Живот – под ледена кора,
пренебрежим и непотребен.
Но аз не искам да умра,
преди да съм живяла с тебе.
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