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Черната роза
 

 

Петер седеше на дъгата и клаташе крака. Не че имаше крака. 
По-скоро преживяваше усещането за това как като дете си клате-
ше краката от любимата си скала на Кебнекайсе. След пролетния 
дъжд всичко под него блестеше сега като ново. Уханията на събуде-
на земя издигаха бледи ръце за молитва към небето. Петер забеляза, 
че нещо беше станало със зрението му. Погледът му проникваше в 
далечината и можеше да приближи и най-дребния детайл от нея, 
за да го види уголемен като под лупа. Всичко това зависеше от 
желанието му. Върху хълма лекият ветрец се отъркваше като сиво 
котенце о току-що разлистената сребърна липа. Погладеше ли с 
лапичка листата от юг на север, те пламваха като сребърни све-
щи. Погладеше ли ги от север на юг, те обръщаха мъхести зелени 
гръбчета и свещите угасваха. 

 Петер приближи окуляра и видя камък да се белее до коре-
на на дървото. На него с черни букви беше изписано: Петер Андер-

сон (12 март 1936 – 21 февруари 2011). До него беше метнат венец 
от зеленика и маргаритки. На дървената пейка отстрани седя-
ха Ян, Свен и Ларш, гледаха уморено и тъпо пред себе си и пиеха 
„Пилзнер“ направо от бутилките. Тази пейка Петер я беше сковал 
собственоръчно, за да може да седи по-дълго до Сога, която само 
преди година беше легнала в съседния гроб. Там седеше той, докато 
є разказваше какво му се беше случило през деня, както и послед-
ните новини от квартала. Оттук є съобщи радостната новина 
за раждането на внучката им в Осло, която пристигна точно на 
четиридесетия ден от заминаването на Сога. Кръстиха я на баба 
є. От тази пейка в хубави дни є пускаше любимите им песни. Пак 
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оттук, от тази пейка є разказа, че са му открили рак на панкреаса 
– същия, който я отнесе преди година. Какво са си увесили носовете 

тези тримата. Те знаеха още от самото начало какво го чака. Петер 
подритна със спомена си за крак най-близкото бяло облаче. От за-
плетените в него няколко лъча се посипаха върху пресния гроб слън-
чеви зайчета. По-палавите затанцуваха по бутилките, по очилата 
на Ян, по лъснатите до блясък черни обувки на Свен. Ларш ги пог-
ледна и го напуши смях – контрастът между увесените им носове 
и слънчевите зайчета му дойде в много. След него прихнаха и оста-
налите. Погледнаха с присвити очи към дъгата. Стори му се, че го 
забелязват. Не че това имаше особено значение, но ако го видеха, 
гледката щеше още повече да ги развесели. През последните месеци 
не можеше да стане от леглото, а сега люлее крака от дъгата. Се-
тиха се как Петер обърка „Sköna maj välkommen“ („Добре дошъл, 
прекрасен май“) с псалма „Den blomster tid nu kommer“(„Времето 
на цветята идва сега“) и как гласът му се извисяваше над тези на 
останалите богомолци. Петер се смееше с тях и ръсеше все повече 
и повече слънчеви зайчета. Накрая поляха гроба с малко „Пилзнер“ и 
си тръгнаха. 

 Петер ги изпрати с поглед – всеки до дома му. Всички жи-
вееха в неговия квартал. Видя и дъщеря си да влиза и да излиза от 
апартамента му. Разчистваше, прибираше, а повечето изхвърляше 
негови или на майка си – вещи, книги, книжа. Много боклук остава 
след човека. Наблюдаваше как важните бележки и бележчици, за кои-
то човек се ядосва, когато се забутат някъде, сега се превръщаха в 
безсмислени драсканици, също като отметките в книгите. Права 
е, че ги изхвърля и тях – никой антиквар няма да ги вземе такива. 
Всичко, за което се е държал, защото е правело живота му подре-
ден и разбираем, сега се беше превърнало в хаос. Също така безпо-
лезни, неразбираеми и излишни са всичките му предишни мисли и 
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разсъждения, всичките му опасения и страхове. Ей, как хубаво се 
вижда оттука! По-добре дори, отколкото от любимата му скала 
в Кебнекайсе. И през ум не му е минавало, че ще се сдобие с любима 
дъга. След тежкото разчистване дъщеря му ще си замине в Осло, 
при своята малка дъщеря, при своите разбираеми само за нея бе-
лежчици, мисли и опасения. Ян, Свен и Ларш ще останат тук, в 
квартала, и ще си спомнят за него, докато си пият бирата, защо-
то доста бира бяха изпили заедно и преди, и след като се разболя. 
Докато Сога беше болна, не му оставаше време за това от ходене 
по болници и от грижите край нея, но после се случи друго. 

 Почти веднага след погребението є почувства необикнове-
на слабост. Не му се слагаше хапка в устата. Отдаде го на скръбта 
по жената, с която бяха преживели половин век заедно. Очакваше 
лекарят да му предпише желязо и витамини, но вместо това той 
го погледна строго над очилата си и го изпрати на скенер. Беше в 
един разкошен пролетен ден. Един от онези магически дни, в които 
цялата природа е затаила дъх като в очакване на някакво голямо 
чудо. Беше толкова тихо, че се чуваха въздишките на нарцисите, 
когато пъпките им се отваряха и те за първи път проглеждаха 
за света. В този ден му съобщиха, че има рак на панкреаса. Дори 
не се учуди. Със Сога бяха делили всичко половин век, стори му се 
естествено, че си бяха споделили и болестта. Знаеше всичко пред-
варително: как ще залинее, как ще отслабне дотолкова, че съседите 
ще спрат да го поздравяват, защото няма да прилича на себе си, 
как ще го боли, как ще легне да мре. Сога му беше показала всичко. 
Не го беше страх, защото човек се бои само от неизвестното. С 
другото – каквото и да е то – заживява. И той заживя със своя рак. 
Чувстваше как той расте, както всичко расте през пролетта, как 
се разлиства като черна роза в него, как забива бодлите си под ре-
брата му. 
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 Когато Сога научи за болестта си, престана да излиза, даже 
Беси не извеждаше на разходка. Напразно бялата пухкава болонка 
игриво се опитваше да я примами към вратата и оттам – в парка. 
Накрая лягаше пред вратата и местеше тъжен поглед ту към Сога, 
ту към него. Сога се усмихваше с бледа лунна усмивка и оставаше 
в леглото. Не плачеше, не се противеше, само бавно ставаше про-
зрачна. Петер започна да си мисли за нея като за бистро езеро и 
всяка сутрин очакваше да види от дъното му да се надига огромния 
черен рак, който изсмуква силите є. Но той се спотайваше под ка-
мъка на панкреаса є. Понякога Петер се ядосваше на глупостта му 
– ами нали и той ще загине заедно с тялото, което убива, и той ще 
лежи и ще изгнива в черната земя. Ракът мълчеше. Сега Петер раз-
бираше, че си беше направил добре сметката. Докато той самият 
се е суетил около болната Сога, Хитрият се е прехвърлял в неговия 
собствен панкреас. И ето го сега – преобразен и разцъфнал там в 
черна бодлива роза. 

 Още същата седмица, в петък вечерта, на бутилка бира, 
Петер съобщи на приятелите си резултата от скенера. Сред на-
стъпилото мълчание Ян каза, че в събота ще ходи на недалечния 
остров Южен Костер да прави снимки. Светлината там била 
вълшебна напролет, особено привечер. Има място за Петер в лод-
ката. Ян беше върл противник на снимането с телефон. Снимаше 
със стария си професионален „Никон“ и винаги имаше нужда някой 
да му носи раницата, докато се вре тук и там, за да снима. Петер 
веднага се съгласи. И без това всичките му планове се бяха обър-
нали с краката нагоре. И не съжали. Със Сога бяха идвали тук през 
годините много пъти, но спомените бяха потънали в мъглата на 
болестта є. Сега сякаш видя Костер за първи път. Докато едрият 
като канара Ян изчезваше и се появяваше между скалите или лазеше 
под елите, Петер стоеше като омагьосан. Беше толкова тихо и 
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прозрачно и отраженията на крайбрежните скали и дървета бяха 
така отчетливи, че по едно време загуби представа къде е долу и 
къде – горе, вече не можеше да каже дали върви или лети. Олекоте-
ното от болестта тяло ли правеше тези магии, или приближава-
щата смърт беше отворила сетивата му до краен предел? Ето, 
само този ден да занесе със себе си отвъд, стига му. 

 После Ларш го покани да го придружи на ежегодното по-
срещане на пролетта с моторния клуб. Червенокосият Ларш си 
беше останал същата луда глава, както през младите години. Качи 
се зад гърба му на неговата гордост, Ямахата, и поеха към площада 
на Стрьомстад, където беше събирателният пункт. После с още 
петдесетина мощни мотора се понесоха като вихър по правите 
шосета на югозападна Швеция, докато фиордите се мятаха покрай 
тях като сребърни риби. Чувстваше, че всеки миг отслабналото 
му тяло ще отлети, но това само го радваше – нямаше да чака 
болестта да го прикове към леглото. От скоростта ли, или от 
свежия въздух, но му дойде вълчи апетит и той с наслада си хап-
на от прясната херинга, която ядоха сред шеги и закачки в един 
крайпътен ресторант. Петер усети, че лови миговете, както но-
воизлюпено пате гълта златните личинки, които майка му с ква-
кане му посочва. Нима тази бодлива черна роза е неговата майка 
сега? По обратния път Петер повърна херингата. Така му загорча 
в устата, че той съжали, че въобще я бяха извадили от морето.

 В петък вечерта мислеха да играят белот, но Свен го раз-
вали. Щял да пее в хора. Нямало ли и Петер да дойде? Да пее? Ами 
че той не беше пял от дете. Даже не знае дали може да пее. Всички 
могат, уверяваше го Свен. Ще репетираме за Valborg1 за пеенето, 

1Валборг – чества се на 30 април. Астрономически се пада по средата 
между пролетното равноденствие и средата на лятото (Мидсоммар). 
В основата му е езически празник, на който хората са палили огньове 
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преди да лумне кладата. Ами аз дори думите на песните не знам, 
заопъва се Петер. Можем да държим папки с текста пред себе си, 
докато пеем, пресече го Свен. Дългучестият и суховат Свен може-
ше да предизвика респект, когато поискаше.

 И така Петер се озова в аулата на гимназията, изправен 
на сцената с черна папка в ръце. Диригентът Оке само го накара да 
си каже името и веднага го сложи при басовете. Веселите народни 
песни се редуваха с кантати и псалми. Хубавото на партията на 
басовете беше, че те само от време на време се обаждаха, сякаш 
само за да потвърдят това, което другите пееха. Постепенно Пе-
тер отпусна гласа си. Започна да диша със стомаха си, гърдите му 
се разшириха и бодлите на черната роза му се сториха по-малки и 
не така остри както преди. Оттогава всяка петъчна вечер той 
репетираше с хора. Valborg дойде със студен и ситен дъжд и остър 
северозападен ветрец. Нищо обаче не успя да загаси традиционния 
огън, който гребците на канутата запалиха с факлите си на мал-
кия остров в средата на Стрьомстадсваттен, нито успяха да уп-
лашат съгражданите му, които отдавна бяха свикнали с резките 
промени на времето около фиордите. Пък и на пролетта є прили-
ча да е красива и капризна. 

 След Valborg Петер продължи да пее в хора, заедно със Свен, 
да ходи за риба с лодката на Ян и в гората за гъби с Ларш. За не 
повече от час-два, за толкова му стигаха силите. Вечер заедно 
пиеха „Пилзнер“ и си приказваха каквото им дойде на ум. В една 

по височините, за да прогонят злите сили. Християнската църква го 
представя като оргия на вещиците, които през нощта на 30 април 
срещу 1 май, яхнали метли или козли, летят, за да се срещнат с Дявола. 
Днес на този ден се чества християнската светица Св. Валборг, която 
се смята за закрилница от вещици и зли сили. Огньове продължават да се 
палят, но сега те са придружени от псалмопения и хорови песни, които 
славят настъпващата пролет.
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 такава вечер Петер им каза, че е прегледал завещанието си, опра-
вил е сметките в банката, разчистил е в мазето, че да не мъчи с 
него дъщеря си, когато му дойде времето. Каза им, че след опелото 
в църквата иска да го кремират и с лодката на Ян да разпръснат 
праха му в прозрачните води край Южен Костер – в ден, в който 
не се знае кое е горе и кое е долу и когато човек не знае дали ходи или 
лети. Приятелите му само кимаха и отпиваха от бирите. Накрая 
им каза, че понеже има доста свободно време и още малко сили, смя-
та да си скове ковчега. Тук приятелите му спряха да отпиват от 
бутилките и Ларш откровено хлъцна. Практичният Свен му при-
помни, че веднага след опелото ще изгорят и ковчега заедно с тяло-
то в него, според собственото му желание. Язък за труда, един вид. 
Ех, кой ли труд не отива напразно? Всичко изгаря накрая. Ей този наш 

градец например е горял три пъти и всеки път наново са го градили. Ако 

се вярва на Едата, то цялата земя ще се възнесе в огън и дим на небето, 

когато настъпи Рагнарьок, възрази Петер. Е да, нямаше какво повече 
да се разсъждава. Ларш му отсече един хубав бор от гората си, а Ян 
го наряза на уханни дъски и ги подслони под сайванта си на сушина. 

 Докато ги чакаха да поизсъхнат, пак така си пиеха бирата 
и чаткаха белот. Нощем умората го приспиваше, но светлината 
го събуждаше в три. Тогава в главата му се въртеше все същият въ-
прос: Защо не беше забелязал преди онези магически часове, когато всичко 

е замръзнало във вечност като морско конче, пленено вовеки в прозрачна 

кехлибарена сълза? Защо не е успявал да лови златните мигове на живота 

си? Защото явно не ги беше забелязвал. Работа, все работа и разни задачи, 

отбелязани по важни бележници, бележки и бележчици (от ония, които 

дъщеря му се трепеше да изхвърля сега). Трябваше ли да дочака черната 

бодлива роза да му покаже този подозиран, но неусетен от него свят? И 

все пак прогледна, и все пак видя, и все пак усети. От тези мисли душа-
та му започна да се изпълва с благодарност. Междувременно Петер 
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така залиня, че съседите вече наистина спряха да го поздравяват. 
Ами не можеха хората да познаят в този прозрачен човек якия, на-
бит и весел Петер. Важното беше, че приятелите му го познаваха 
и не се отделяха от него.

 Петер накара Свен да му вземе мярката и после издири във 
Фейса – там всичко може да се намери – как се майстори ковчег. 
После се затвори в дърводелската си работилница. Крои, дялка и 
чука цяла седмица. Една привечер покани приятелите си да го ви-
дят. В сумрака на работилницата ковчегът светеше меко в кех-
либарено жълто и ухаеше на борова гора. Огледаха го, заопипваха 
го. Стените и капакът прилепваха плътно. Хубав беше ковчегът, 
майсторски направен. Постарал се е Петер. Дотук добре, но от-
горе на капака Петер беше гравирал нещо. И не беше това нещо 
кръст, както си му е редът, а една голяма черна роза с едри бодли. 
Приятелите се спогледаха. Не съм знаел, че можеш да различиш роза от 

крем, изказа скритата мисъл на останалите Ян. Прав си, потвърди 
Петер. Тя, Сога, беше по тази част. Тази тук роза е специална. Искам с 

мене да изгори. 

 При този спомен Петер разлюля крака от края на дъгата, 
която междувременно беше започнала да избледнява, подскочи на 
близкото белорунно облаче и се засмя с доволно сърце. Стъклата 
на градчето звъннаха в слънчеви зайчета.


