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За книгата тъжна като заминаване и светла като 
пристигане

Тази книга е родена не от липса, а от препълненост: Аз съм 

пълна с истории, ще прочетем във втората є половина. Автор-
ката є, Свежа Дачева, си дава сметка, че в над половинвековно-
то си биографично битие е попила твърде много лична и чужда 
събитийност. Именно тя поражда нейната изненадваща проза 
(досега я познавахме единствено като поетеса и преводач на по-
езия от шведски, с реализирани цели десет собствени поетически 
книги, от които осем на български и две на шведски; включена в 
девет поетически антологии – български, шведски, английски. 
Първата є прозаичeска книга е изненадваща и с причудливите си 
жанрови форми, може би дължащи се на органично поетическо 
виждане: прозаически етюди, организирани около неизбледняващи 
спомени, сънища и видения, пропъстрени с поетически жесто-
ве, и най-вече „решени“ в една специфична, мистико-реалистична 
поетика. Традиционните жанрови определения, с които описва-
ме българските наративи (за шведските не сме сигурни), не биха 
ни помогнали да опишем тези „самодостатъчни“ разкази. Един-
ствено „биологичният“ разказ „Любов“ подсказва кода на пост-
модернизма, но той стои доста изолиран спрямо останалите.

Колкото и улесняващо да изглежда разглеждането на кни-
гата в контекста на свръхинтересното емигрантско минало на 
Свежа (колцина са жените интелектуалки, избягали от система-
та, преминали през емигрантските лагери в битка за децата си и 
за редовите си човешки права, успели да пуснат корен едва ли не 
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на скала: в Швеция, страната, която я приема, тя е извоювала 
доб ри социални позиции), формулата „отражение“ също няма да 
ни помогне. Миналото тя е претопила в една амалгама от прежи-
вени и съпреживени собствени и чужди истории. Откритието, 
че всички, които са живели повече от половин век на тази земя, са пре-

пълнени до пръсване с истории и дори с цели многотомни романи е един 
от импулсите на разказвача на тази книга. Авторката има слух за 
високата сеизмична сила на историите – не само човешките, но 
и на предметите – особено на тези, участващи в летоброенето 
на притежателите си, ознаменуващи техните важни преходи или 
срещи, съпътстващи ги години наред (подобно порцелановата 
„емигрантска“ тава, спуканата купа, побрала в себе си поне няколко 
романа, старата прахосмукачка, научила се да диша и умира като 
същински човек). 

За Свежа Дачева споделянето на истории е със сигурност 
една от големите причини за общуването между хората, но и на-
чин на сбъдване на срещи. Всеки пази в себе си поне едно тайно 
„Ще се видим пак!” – утопично „хапче“ срещу раздялата. За писа-
телката увереността в повторната среща не е никаква утопия. 
Заглавието на книгата „Ще се видим пак“ красноречиво повтаря 
заглавието на един от разказите. Всъщност всичките трийсет 
разказа се опитват да осъществят обещаното „пак“ – дори и ако 
единият от субектите на срещата да е преминал „отвъд“ и да 
съществува единствено в психическата реалност (починал близък, 
издъхнала птица, отсечено дърво…). 

Вярата в повторната Среща сугестивно е изведена в жи-
тейска философия. Ако приемем първия текст, наречен „Най-обик-
новен ден“, за програмен, той най-целенасочено се опитва да ни за-
рази с драстичния оптимизъм, че един ден е възможно чудото (за 
Свежа „обикновението“) със социалния човек – да се откаже от 
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печелившата си социална роля, прегърната като втора природа, и 
да стори свободен и човешки жест: възможно е например чиновни-
кът изведнъж да прогледа с приключенски поглед и да види къщите 
край кея като закотвени кораби, чакащи отплаването си в от-
крито море; възможно е политикът да се зарее една цяла нощ във 
висотите на Бетовен; възможно е дебелата домакиня да замени 
готварската си книга с поезията на фината Габриела Мистрал… 
и куп още невероятни примери за възможния пробив във „възрас-
тната“ рационална логика и завръщане към детската, ergo – изкон-
но човешката логика. Оптимистично, твърде оптимистично, 
би си помислил в началото читателят. Вторият разказ донякъде 
успокоява „ударния“ оптимизъм, а вярата се превръща във въпрос: 
Големият въпрос лоша или добра е човешката природа, злото или доброто 

господстват в света, зейна с още по-голяма сила сред паветата... Следва-
щите разкази-срещи (с една петуния, с изгубения приятел, със зна-
ците на паралелната реалност и т.н.) се превръщат в „урок“ по 
собствено вътрешно мобилизиране пред реалността на неизбеж-
ните обстоятелства и на ловенето на златните житейски мигове.

На пръв поглед парадоксално, но позитивният заряд на 
тази проза идва от негативния опит на авторката, придобит 
в граничните изпитания по време на нейното емигрантство. В 
текстовете ще открием немалко щрихи от преживяванията є 
от лагерите в Истанбул и в Италия до трудното акостиране в 
Швеция. Тук съзнателно/несъзнателно е избягната естетизацията 
и поетизацията на собствения горчив спомен и разгръщането му 
в класически разказ. Срещата с историите за чуждото страдание 
обаче по-лесно се поддават на фабулиране, защото те са вече пред-
варително споделени като наративи на спомена. Тук по-интерес-
ното е, че Свежа Дачева умее да мобилизира в писането си целия 
си женски интуитивен слух и деликатно предизвикателство към 
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Другия (отвореност на сетивата – ще рече тя). 
Ако се попитаме кое е онова, което дълбоко я свързва с Дру-

гия, отговорът ще ни насочи към нейната „недомашна“ природа. 
Осъзнавайки се като герой на Пътя, тя осмисля/преживява Другия 
като потенциален „спътник“. Оттук и появата на интересния 
концептуален образ на пътника: търкалящ най-надеждния куфар, 
обул най-верните обувки, облякъл най-закрилящото яке и тръгнал с 

най-неподправената си походка. Тя не крие особеното любопитство 
към единствения багаж на своите спътници – спомените: Около 

мене са насядали цяла тълпа спомени за заминавания, за посрещания, за 

пристигания („За да се завърнеш, първо трябва да заминеш“). Научи-
ла се е да вярва в истинността на пътуването и в попътния дом, 
гарата. Там изречените думи са истински, там няма дори необходи-
мост да разбираш езика, за да повярваш в тях. Там и помисленото 
е истинско, като смисъла на заглавието „За да се завърнеш, първо 
трябва да заминеш“, като извода, че хората, които се обичат, винаги 

се срещат в сънищата си. Двете сентенции изглеждат подходящи да 
ги наречем „острие” на тези импресии, но още в следващия разказ се 
повява друго, не по-малко пронизващо: Никога не се радвай прекалено 

много на доброто и никога не страдай прекалено много от лошото. И 
още афористично звучащи мисли можем да отделим (функция на 
склонността на мъдрата Свежа да „мъдрува“), но над всички тях 
все пак остава клетвеното: Ще се видим пак. 

Според разказа, който носи същото заглавие, струва ни 
се поместен в златното сечение на книгата, това е ритуалната 
клетва между дъщеря (може би е нужно да вметнем, със синдром 
на Даун) и майка при всяко излизане на майката навън. Вярата в 
повторната среща е нещо повече от следване на инстинктивни 
страхове: тя е изборът да повярваш при условие, че магическите 
думи са изречени с истинска любов и потвърдени от щедростта и 
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топлината на истинската прегръдка (ако трябва да го изкажем ли-
тературоведски, Свежа е майстор на перформативния речев акт, 
на словото, действено обвързващо говорителя и обекта на гово-
рене). Можем да обобщим, че архетипът на тази книга (защото и 
книгите би трябвало да притежават доминиращ психоаналити-
чен характер) е на Лечителя. Самотерапията, или самовъзкресение-
то е завещаното от авторката средство за оцеляване, тъй като 
дори и Лазар не е възкръснал единствено от силата на Исус (разказът 
„Небесен празник“).

Въпреки че стигнахме до силни думи, говорейки за тази кни-
га, авторката всъщност бяга от тях или пък – модерирани в про-
цеса на писане – те идват с особена лекота, даже с лека усмивка. По 
подобен начин Свежа Дачева се отнася и към най-драматичните 
моменти от живота си – нейният начин да превръща болката в 
„солта” на разказването. 

Светлана Стойчева
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Най-обикновен ден

 

Този ден в покритата глава на една монахиня се мярна ере-
тичната мисъл, че Бог е приел образа на безногия синеок просяк, 
вкопан в тротоара срещу църквата, и тя му даде милостиня и 
дори целуна ръката му.

 На път за работа един уважаван търговец забеляза разцъф-
тялото магнолиево дърво в парка. Внезапно реши, че това е само-
то белоснежно-крехко сърце на планетата и заплака.

 Чиновник от „Адреси на офиси, към които може да се обър-
нете, ако си нямате друга работа“ на път за вкъщи откри, че ста-
рите домове, подредени край кея, са закотвени кораби. Отби се в 
местното радио и направи следното изявление: Време е да пуснем 

морето в града, да вдигнем котвите и да отплаваме, защото децата ни 

трябва да се раждат на път!

Милионер напълни частния си самолет с възторжени малчу-
гани и кръжа часове над града, ръсейки дъжд от банкноти.

 Една дебела домакиня потресена откри на мястото на де-
белата си готварска книга томче със стихове на Габриела Мистрал. 
Зачете се и така този ден нищо не сготви.

 Известен политик цяла нощ слуша Бетовен, а притежател 
на военни заводи цял ден рита топка с децата от квартала.

  Редакторът на крайно консервативен вестник, вместо 
към редакцията, се запъти към зоологическата градина. Открадна 
ключовете на пазача и отключи всички клетки.

 Един адвокат подаде молба за напускане, премести се от 
разкошния си апартамент в запустял параклис в старите гробища 
на края на града и окачи табела, че дава безплатни съвети.
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 Писател на бестселъри се самоуби, завещавайки цялото си 
имущество на бедни и талантливи млади хора на изкуството, а 
един президент се отказа от поста си.

 Собственикът на верига хотели и неговият брат – 
собственик на верига ресторанти, поставиха над вратите над-
пис: „Разрешено само за бездомници“.

 Притежател на СПА за милионери обяви, че превръща вла-
денията си в домове за стари хора.

 Известна кинозвезда и певица даде любимата си златна кло-
зетна чиния за претопяване с цел безплатно пломбиране на зъби на 
нуждаещи се.

 Корабостроител закотви корабите си и ги превърна в 
приюти за бездомни кучета и котки.

 Собственикът на голям увеселителен парк подари всичко 
на децата от Дома за сираци.

 През този ден жените забравиха да се гримират, цветар-
ниците и оръжейните магазини останаха затворени, а кожените 
палта се върнаха при истинските си притежатели.

 Враговете тръгнаха с празни пушки един срещу друг.
 Лудите спаха спокойно като в прегръдките на майките си.
 Приказките се подслониха под възглавниците на децата.
 Тези, които се сетиха да пуснат телевизорите, бяха пора-

зени, че всичките сто и няколко програми предаваха едно и също: 
синьо слънчево небе, по което от време на време преминава бял 
облак или се стрелва птица.

 За децата това беше забележителен ден. От слънчевото 
небе падаше на парцали пухкав сняг. Техните родители, изплезили 
езици, ловяха снежинките и им помагаха да правят снежни човеци. 
Децата, които се изхитриха да питат през този ден, получиха от-
говори и на най-невероятните си въпроси.
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Мистерия с петуния

На отиване и на връщане от работа, от супермаркета или 
от тренировка минавам все по същия стар макадамен път край 
Общината. Един ден забелязах, че между паветата на тротоара, 
на завет до гранитната стена на сградата е поникнала петуния. 
И както се чудех кой вятър я е довял сред този гранит, в това 
незапомнено горещо и сухо лято, видях я на другия ден да се усмихва 
с едно бяло цветче. Понеже се връщах от тренировка, в пласт-
масовото ми шише беше останала малко вода. Излях я върху ко-
ренчетата капка по капка, защото земята беше станала твърда 
като гранита и водата се разливаше встрани. След два дни видях, 
че петунията се беше обсипала с бели цветове. Какво наивно цвете 
– си помислих. Явно не знае нищо за скучаещите, безчувствени към чуж-

дата болка деца, които могат да го накъсат и разхвърлят върху горещия 

асфалт. Явно не е чувало за недовършената Вавилонска кула и за оста 

създаване – разрушаване, около която се върти нашето човешко съществу-

ване. Аз, която знаех всичко това, че и още повече в добавка, и бях 
преглътнала много горчиви хапове, започнах със свито сърце да се 
приближавам към цветето, защото вече го бях опитомила. А то 
продължаваше безгрижно да се усмихва с всичките си бели цветче-
та едновременно. 

 Една вечер, на връщане от тренировка установих, че съм 
изпила всичката вода и в пластмасовото шише не е останало 
нищо за моето цвете. Ядосах се на себе си, разбира се, и когато 
го наближих, се взрях да видя дали не се е омърлушило. Тогава забе-
лязах край коренчето му тъмен кръг. Някой друг беше забелязал и 
полял смелата, доверчива и лъчезарна петуния. Някой друг също 
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беше  сложил камък в стената на Вавилонската кула. Тази малка, не-

известно откъде довеяна петуния се оказа права – усмихнах се почти 
безгрижно. 

 Минаха седмици. Днес, на връщане от супермаркета видях, 
че петунията я няма. Огледах се, но наоколо нямаше ни цветче, 
ни листче от нея. Цветето беше извадено с коренчето. Реших, 
че някой от тези, които почистват улиците, я е взел за плевел, 
но не – плевелите си растяха все така между паветата. Никой не 
беше почиствал. Мистерията се задълбочи. Големият въпрос лоша 
или добра е човешката природа, злото или доброто господстват 
в света, зейна с още по-голяма сила сред паветата, от празното 
място, където беше расла една сияйна петуния.
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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.
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Лазаре, стани!

 През един много пролетен ден съседските деца ми донесо-
ха паднала от гнездото птичка. Тя беше вече покрита с пера, но 
веднага забелязах, че едното є краче е изкривено. Семейството ми 
единодушно я осинови и кръсти Лазар – с надеждата да възкръсне 
за истински птичи живот в небето. Нахранен и напоен, Лазар се 
зае настойчиво да ни учи на някакъв птичи диалект...

 .........
 Цяла седмица вече звъня на много хора: любители орнито-

лози, обожатели на птичи песни, пазители, ветеринари, за да му 
оправят изкълченото или счупено краче. И все се стига до същия 
диалог:

 „Какъв вид е птицата?“
 „Не знам. Мисля, че е морска чайка.“
 На мене това нищо не ми говори, но за тях означава, че не е 

орел, бухал, кукумявка или друг някакъв вид на изчезване.
 „Трябва на тях да даваме преимущество.“
 Навлизам все по-дълбоко в чувството за безизходица и аб-

сурд. Благодатен сън ме избавя:
 ...Сутринта, когато тръгва за работа, ветеринарят се 

подхлъзва на стълбите, претъркулва се и си счупва крака. Тъй като 
го намирам да се гърчи пред собствената ми врата, закарвам го 
до болницата. Много хора чакат. Чака и той и докато чака, през 
непоносимите си болки се чуди няма ли някой да му помогне скоро, 
болница ли е това или гъзът на самия Дявол. Накрая му идва редът. 
Полуприпаднал, но просветлен от надежда, се взира в облечения в 
бяло ангел пред себе си. Ангелът, който е само доктор, спокойно 
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сяда, поглежда го в очите и пита:
 „Що за човек си ти?“
 „Добър човек, ветеринар.“
 „Аха“ – казва докторът и около главата му се появява харак-

терният за висшите съдници ореол. „Така значи“.
  После отваря дебела книга. Търси нещо и когато го намира, 

продължава:
 „Тогава трябва да знаете, че точно през тази година в на-

шата щастлива страна бъка от добри хора-ветеринари. На всич-
кото отгоре сте и блондин, което ви прави още по-типичен.“

 И докато „добрият човек-ветеринар“ гледа с опулени очи, 
без да може да разбере накъде неговият спасител-обвинител бие, 
облеченият в цвета на чистотата, равенството, надеждата и 
състраданието го избутва навън, потупвайки го същевременно 
окуражително по рамото:

 „В края на краищата може и с един крак да се живее. Ще се 
научиш да подскачаш. Към болницата имаме специални курсове „На 
куц крак“, които се водят от един десетгодишен хлапак – дяволски 
добър е. После – на павильончето пред входа се продават патери-
ци във всички цветове на дъгата и с името на нашата болница – 
„Милосърдие“, изписано с детелинки. И не забравяйте, че всичко в 
крайна сметка зависи от Вашата добра воля. Да не си мислите, че 
Лазар е възкръснал единствено от силата на Иисус?“
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Метаморфози из паралелните реалности

 

От няколко месеца насам ме е обзело чувство за обрече-
ност. Съвсем внезапно, насред динамичните ми дни се отваря 
прозорец и оттам полъхва хладна пустота. Виждам себе си като 
на сцена да лежа върху релсите. Чувам тътена на приближаващия 
се влак и усещам с тялото си вибрациите от движението му. Не 
виждам да съм завързана, но някаква могъща сила не ми позволява 
да се отместя оттам. Затрупвам видението с купища неотложна 
работа, но идва мигът, в който ураган сякаш помита като детски 
играчки делниците и пак разтваря с трясък проклетия прозорец, и 
аз пак треперя върху релсите – моя единствена реалност.

 Малката чайка, която съседските деца донесоха у дома, ку-
цука из терасата, опирайки се на едното си крило, или дреме в ка-
шона, който превърнах в гнездо. Кръстихме я Лазар, за да помогнем 
на възкресението є. Вече два месеца си хапва и пийва с удоволствие 
под зорките очи на бялата ми котка Фини. Нейното ново любимо 
място вече е первазът на прозореца, откъдето може да наблюдава 
терасата. Лазар се оказа общителен и от време на време извива 
малката си главица, за да я погледне и заговори, но Фини диплома-
тично мълчи. На гласа му се отзовават чайки. Кацат на парапета 
и разменят по някоя и друга мъдрост, докато той щедро ги гощава 
от купичката си. 

  Навън пролетта е в разгара си, но аз не смея да държа вра-
тата на терасата отворена. Фини е благородница, но ако бъбри-
вият Лазар я предизвика с нещо, може и да му извие врата. През 
цялата пролетна суетня обаче чувам как влакът идва все по-бли-
зо и вибрациите от движението му разтърсват тялото ми от 
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 главата до петите. Вече знам, че нещо е на път да се случи. И знам, 
че не мога да го избегна.

 Далеч от тук, в България, най-голямата ми дъщеря чака пър-
вото си дете. Иска ми се да съм там, но обстоятелствата не ми 
позволяват. Е, нали мъжът є е до нея. Този свят все майка го е раж-
дала. Ще роди и тя.

 На терасата Лазар започна да се омърлушва. Гласовете на 
роднините му, които преди го оживяваха, сега сякаш го натъжа-
ват. Може и да са му казали, че не е като тях, може и сам да е раз-
брал, че никога не ще може да лети. От няколко дни ни яде, ни пие. 
Фини не се отделя от мястото си на перваза на прозореца и стана 
някак неспокойна. 

 Днес Лазар се е сгушил в единия ъгъл на картоненото си 
гнездо и телцето му трепери. Завивам го и го погалвам успокои-
телно по главичката. Явно не ми е позволено да се намесвам повече 
от това в една птича съдба... Изведнъж Лазар се изправя, подпрян 
на крилцата си, очите му блесват. Изпъва шия и от нея излита 
най-небесният глас, който съм чувала. Душата му се стрелва след 
него, докато телцето му се срива като посечено. Оставам на ко-
лене пред свещеното тайнство. После окъпвам със сълзи безжиз-
неното птиче телце, полагам го в кутия от детски обувки и го 
погребвам под един стар бор в близкия парк. Отгоре слагам камък, 
за да не го изровят животни и за да познавам мястото. Вече двай-
сет години оттогава и камъкът е покрит с мъх, но всеки път, 
когато минавам край стария бор, чувам зова, с който Лазар извика 
небето при себе си.

 Две седмици след това телефонът ме разбужда рано су-
тринта. Звъни зет ми, за да ми каже, че дъщеря ми е влязла в родил-
ното. Повече не можах да крия истината от себе си. Влакът пред-
вещава това раждане. Грохотът му е станал оглушителен, а аз вече 
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нямам сили да правя каквото и да било. Просто лежа на релсите и 
го чакам. Час по час се обаждам на зет си да го питам дали бебето 
се е родило. Не, не е. И не го пускат вътре. Не, не знае какво става. Зная, 
че нещо не е наред, даже че нещо е много погрешно, но невидима сила 
ме притиска към релсите. 

 Междувременно Лазар явно ни идва на гости. От време на 
време, съвсем без видима причина, Фини се хвърля върху перваза на 
прозореца и започва да върти глава точно така, както преди, кога-
то следеше движенията му навън на терасата. 

 Късно през нощта зет ми звъни, за да ми каже, че бебето 
се е родило и че всичко е наред. В този миг призрачният влак пре-
летява над мене, разтърсвайки релсите и аз падам от тях в една 
напълно превзета от звезди априлска съботна нощ. Как ще се казва, 
питам. Бяхме решили да се казва Симеон, но майка му го кръсти Лазар. 

На Лазаровден се роди, а и двамата са живи и здрави като по чудо, благо-

дарение на Цезарово сечение в последния момент. Не посмях да попитам 
в кой последен момент...

 Преди време вече порасналият ми внук Лазар ми разказва: 
Знаеш ли, че сънувах странен сън. Сънувах, че съм птица, но че майка ми 

не ме иска и ме избута от гнездото. Събудих се, докато падам към земята 

и бях много тъжен. Не си го сънувал – му казах. Не си го сънувал.
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Ясновидката

 

Внезапно си спомних как в Рим, след двегодишни безплодни 
усилия (писма, връзки с организации) и една безуспешна 40-дневна 
гладна стачка, за да пуснат при нас децата ни, останали в България, 
някой доведе в квартирата ни ясновидка. Беше хубава едра ита-
лианка с изразително лице и цялата в звънящи гердани и гривни. 
Спомних си какъв поглед ми хвърли, след като видя картите. Един-
ственото, което каза тогава, беше, че децата ни скоро ще дойдат 
при нас. Така и стана. Само три месеца по-късно, в една есенна нощ, 
ги посрещнахме на Fiumicino.

 Сега се питам колко надалеч и колко ясно е видяла тя в 
огледалото на паралелните реалности. Дали е видяла ранната и 
мъчителна смърт на баща ми? Дали е видяла как две години след 
пристигането на децата и свекърва ми, тя умира в една итали-
анска католическа болница в ръцете ми и как после е погребана от 
американски протестантски пастор в римските гробища. Дали е 
видяла последвалите тежки години на неразбирателство, отчуж-
дение и враждебност разделените ни пътища в новата ни страна 
Швеция. Дали е видяла годините на анорексия на едно от децата 
ми? Дали е видяла сърдечната операция на друго от децата ми? 
Дали е видяла моята болест, която както в народните песни се 
проточи девет години? 

 В мен се е запечатал погледът на ясновидката, изпълнен с 
дълбоко съчувствие и с безмълвния въпрос дали тази крехка и уяз-
вима 30-годишна жена ще може да пренесе целия този товар на дру-
гия бряг, при своето зряло „аз“.
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 Дунав, Босфор и Тибър

 

Днес, на 9 декември 2015, ще преподавам за първи път швед-
ски в тукашния лагер за емигранти. Преди бях посещавала това 
място само два пъти. Първия път, преди години, когато тук беше 
почивната станция Silverhornet (Сребърният рог), идвах на плаж. 
Тогава се почувствах като в рая в този тих залив, в чиито про-
зрачни води се оглеждаха зелени хълмове и плуващи лебеди. После 
отидох, заедно с много други, за да посрещна с „Добре дошли!“ 250 
бежанци. Имаше торти, музика, танци и глъч, черни забрадки, па-
терици и скръбно стиснати устни. Войната достигна до рая, си 
казах тогава. 

 Сега, на път за там, си спомних за моето време в лагера за 
емигранти в Истанбул. Имаше шах, библия, дрехите на гърба ни, 
войници с насочени шмайзери, деца, родени и растящи в лагера, не-
известност и страх, местни, които ни канят на пресен паламуд и 
ракъ (турската анасонлийка).

 Спомних си времето в Рим и емигрантските квартири. 
Много езици, обща съдба, баптистки пастор, обесен поет, мъртъв 
шахматист, гладене по осем часа на ден, хора, които ми предлагат 
плодове и торта и бъдеще. В главата ми ясно изникна образът на 
моя първи учител по английски, Kevin Mary. Във временното учили-
ще край Тибър този австралиец с шотландски корени и весело чер-
вендалесто лице правеше всякакви гимнастики, за да научи нашето 
случайно събрало се ято на американски английски. 

 Когато на 9 декември 2015 се изправих пред очите на бежа-
нците – аз, българската емигрантка, която ще ги учи на шведски, 
почувствах във вените ми да текат и Дунав, и Босфор, и Тибър. И 
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те го почувстваха. Оттам нататък беше просто.
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Атлантида

1.
Една плажна кърпа

 
 На автобусната спирка в Platea Glyfada се обърнах на англий-

ски към дребна гъркиня с побелели коси, които безредно се подаваха 
изпод туристическа шапка, подобна на гъба. Попитах я за автобу-
са към плажа на Vogliameni, който все не идваше. Тя притеснено ми 
даде знак, че не знае английски и внезапно попита Говорите по русски? 

Конечно говорю – отговарям крайно изненадана. 
 За петнадесетте минути, в които чакахме автобуса, Олга 

ми разказа, че е родена в Узбекистан и е потомка на бежанци от 
Гърция по време на турското робство. Всъщност баба є била ро-
дена на Крим, но през сталинските години семейството го интер-
нират в Узбекистан. Така, като етническа гъркиня, тя живее сред 
мюсюлмани и научава руски. Става пианистка и преподава в музи-
кално училище. През 90-те години емигрира заедно със семейство-
то си и със своя древен гръцки диалект в родината на прадедите 
си и се заселва на остров Парос – един от Цикладите – острови, 
наредени в кръг, за които се смята, че са част от потъналата Ат-
лантида. Бедни ми, бедни Балкани, и ти, още по-бедна Атлантидо! 

 Всичко това Олга разказва почти на скоропоговорка, сякаш 
бяга от пожар. Но когато съвсем неочаквано завършва с малкият 

ми син, Дима, почина внезапно преди една година само на тридесет и 

една година и се разплаква, разбирам, че пожарът гори вътре в нея. 
Инстинктивно притисвам тази малка, непозната допреди петна-
десет минути, жена до сърцето си. Тя смъква очилата си, изтрива 
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сълзите си и се извинява. В автобуса пътуваме мълчаливо, но погле-
дите ни се срещат от време на време съучастнически.  

 Тръгваме заедно по опустелия есенен плаж. Оказва се, че 
сме връстнички и това сякаш ни свързва още повече. Стигаме до 
шезлонгите. Олга простира плажната си кърпа направо върху пясъ-
ка. Иска да бъде близо до сърцето на земята. Сетне отива да угаси 
мъката си в морето. Плува дълго, разхожда се по мокрия пясък и пак 
плува. Не я свърта, защото мъката я гори отвътре. Не може да 
повярва, не може да се примири. Тежи є, че до края не е вярвала, че 
ракът в мозъка ще є го отнеме (коя ли майка би могла да повярва?), че 
когато са се разделили за последно, не се е сбогувала с него, не е била 
до него, когато си е заминавал, не му е помогнала в този миг (как?), 
не му е казала колко много го обича (може ли да се изкаже?). 

 В дъното на залива се появява черно-бял кораб, наобиколен 
от стотина платноходки с бели платна. Олга заплува нататък. 
Морето свети като изковано. Скоро главата є се слива със свет-
лината и аз преставам да я виждам. 

 Минава час, Олга все още я няма. Може би на някоя от тези 
платноходки или поне на кораба да е намерила сина си. Може да е 
успяла да му каже колко много го обича... Плажната є кърпа остана 
да лежи на брега, до сърцето на земята. 
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2.
Родство по избор

 Следобеда на същия ден отидох до черното езеро във 
Vogliameni. Входът беше платен. Предлагаха се брошури на различ-
ни езици. Въпреки че се обърнах на английски към жената от рецеп-
цията, тя ми пъхна в ръцете една на руски (историята с руския про-

дължава). Въпросното минерално езеро е разположено в една падина, 
оградена от страховити скали с пещерни образувания. В тъмните 
му води плуват малки черни рибки, които като санитари почист-
ват мъртвите клетки от телата на къпещите се. Познавах ги 
от СПА хотела в моя малък шведски град, но тук те си живееха 
на воля и хапеха безконтролно. Обичам топлите минерални изво-
ри заради интимното чувство на влизане в майчина утроба, коя-
то стапя струпеите на грижите. Това езеро обаче беше различно. 
Хладните му води те оплитат с черни водорасли, хлъзгавото му 
дъно те поднася, тъмните му пещери и високи зъбери те карат да 
настръхваш, а черните му малки пирани те следват по петите. 
Чувството беше, че трябва да се защитаваш, да се бориш, да не му 
се даваш. В себе си го нарекох, може би малко несправедливо, Адово 
езеро.

 На връщане с автобуса сетивата ми бяха отворени от сре-
щата с Олга и с Адовото езеро. Притъмняваше и автобусът се 
пълнеше с все нови и нови хора. Стоях права до една от вратите. 
По едно време влезе мъж на около седемдесет години. Толкова се раз-
личаваше от тъмните едри гърци с техните черни очи и месести 
носове, че приличаше на видение. Беше дребен, с тънка кожа, сини 
очи и изящни черти на лицето. Отнякъде ми беше познат. Извед-
нъж се сетих. Приличаше досущ на златната маска на Агамемнон, 
която предния ден бях съзерцавала в музея. И погледът му е като 
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на Агамемнон, ако златните маски въобще имат поглед. Застана до 
мен, но скоро едно момиче му отстъпи мястото си и той седна 
отсреща. Седна и започна да ми хвърля бегли погледи, изпълнени 
със същата почуда, с която аз гледах него. На кого ли му приличах? 
Докато автобусът беше спрял до една от многобройните църкви, 
той се прекръсти широко и бавно, така, както моята маминка 
го правеше, същата маминка, чийто гръцки баща на времето беше 
избягал в България при чистката в Лозенград.  

 Пътувахме дълго и най-после на Platea Glyfada мястото 
срещу него се освободи. На мига той енергично ми го показа и ме 
прикани да седна. Точно както един близък би защитил правото 
ми на това място в автобуса. Сякаш беше готов да се бие, ако се 
наложи, за мен и за уморените ми крака. Със сядането почувствах 
необикновена близост, сякаш невидима ципа ни отдели от остана-
лия свят и неговите звуци. 

 За втори път през този ден ставах близка с непознат чо-
век. На тръгване му благодарих на английски, което, мисля, малко 
го натъжи. Трябваше да го направя на руски. Когато се обърнах на вра-
тата, видях, че се беше преместил от своята седалка – на моята, 
която още пазеше част от енергията ми... Бедни ми, бедни Балкани, 

и ти, още по-бедна Атлантидо!
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За да се върнеш, първо трябва да заминеш

 

В централната гара на Гьотеборг се чувствам като у дома 
си. Ето и днес седя тук на чаша капучино и докато небцето ми се 
радва на щедрия вкус на канела, гледам преминаващите хора. Къл-
на се, че ако можех да замразявам миговете, бих могла да напиша 
по един роман за всеки един от тях. Когато пътуват, хората са 
отворени книги. Всеки търкаля най-надеждния куфар, обул е най-ве-
рните обувки, облякъл е най-закрилящото яке и е взел със себе си 
най-любимите аксесоари. Всеки бърза с най-неподправената си по-
ходка към влака, който ще го отведе в непознати, неподозиращи 
за съществуването му земи, или към автобуса, който ще спре до 
топлината на дома му. На тази гара не само хората са истински, 
но и дърветата, които по чудесното хрумване на архитекта са 
засадени около главната пътека, и гълъбите, и врабците, които 
си хапват трошици под масите в кафенето, са истински, както и 
небето, което се простира оттатък стъкления є покрив. 

 До заминаването ми има час. Премествам се на една от пей-
ките. Любопитен пинчер се отделя от пътеката и лизва ръката 
ми. Стопанката му – около двадесетгодишно момиче с кестенява 
коса, сякаш отпреди сто години сплъстена на dreads, – ме поглежда 
в очите и се усмихва извинително. Около мене са насядали цяла 
тълпа спомени за заминавания, за посрещания, за пристигания. 

 Веднъж в навечерието на Коледа трябваше да пътувам за 
Стокхолм. Реших да използвам нощта, но по стечение на обстоя-
телствата се наложи да чакам няколко часа на гарата в Гьотеборг. 
В 23 часа мина патрул и като видя, че съм останала съвсем сама на 
гарата и след като се увери, че автобусът ми тръгва след няколко 
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часа, реши да ме остави да го изчакам вътре. Заключи ме в праз-
ната гара и си замина по работата. Навън беше натрупал сняг, а 
вътре светеше огромна богато украсена коледна елха. Легнах си на 
пейката до елхата и се почувствах уютно и невероятно като в 
коледната приказка на Дикенс. Оттогава всеки път, щом отида 
на гарата, започвам да се чудя как може да минават толкова мно-
го хора през моята спалня. Миналата година патрули по двойки 
непрекъснато обикаляха гарата, защото имаше реална опасност 
от терористични атаки. Гълъбите и врабците обаче продължиха 
както винаги да се врат в краката на хората, слънцето продължи 
да им плете златни гнезда по върховете на дърветата. Мисля, че 
никой не прие заплахата на сериозно, нито пък аз се отчуждих от 
това място. 

 Сред забързаните хора се откроиха две момчета на около 
петнадесетина години, които вървяха бавно и широко усмихнати 
едно срещу друго. Бяха от децата, които сами изминават дългия 
път от пламналата им във война родина до страната, в която 
птиците не се страхуват от хората. Прегърнаха се по братски и 
без да си кажат и дума, седнаха на пейката зад гърба ми. Изведнъж 
едното от тях тихичко запя. Езикът ми беше съвсем непознат, но 
извивките на мелодията се редяха тъжни като заминаване, свет-
ли като пристигане, топли като среща. Както внезапно започна, 
така и рязко спря песента. Тогава, също така тихо, запя другото 
момче. Мелодията уверяваше, че за да се върнеш, първо трябва да 
заминеш и че хората, които се обичат, винаги се срещат в съни-
щата си. Около половин час седяха момчетата и редуваха песните 
си. Не смеех да помръдна, за да не ги смутя. Сега обаче си мисля, че 
нищо на света не би могло да пробие прозрачната сфера от зву-
ци, която ги обгръщаше. Накрая, пак така без да продумат, те се 
прегърнаха по братски и всеки от тях се отправи в посоката, 
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откъдето беше дошъл. След тях остана една омагьосана пейка и 
гълъби, които се надпреварваха да кълват от разпилените наоколо 
трошици обич. Сигурна съм, че щяха да ги превърнат в пролетно 
гукане.
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За учителите и за ангелите

 

Несравнимото чувство на освобождаване от болката и 
от плода. Пълната отмала след върховното усилие. Внезапната 
светлина, която залива пътя след отминалия пътник. Жестока 
тишина, която се прекъсва от слаб мяукащ звук. Безпаметно бла-
женство. Момиченце, казва акушерката и є подава бяло вързопче. 
Бебето втренчва в очите є очите си – широко отворени, пъстри 
като яйцата на гълъбица, погледът му пронизва сърцето є и го 
завързва със сребърна нишка за себе си... завинаги. Гледат се един дъх 
време без да премигнат. А казват, че не виждали ясно до четиридесетия 

ден – успя да помисли тя, преди акушерката да го грабне и отнесе 
в стаята на новородените. Беше краят на 70-те – никакви излиш-
ни церемонии и глезотии. Близките чакат под прозорците да им 
се подхвърли новина като кокал на безпризорно куче. Родилките 
получават бебетата за кърмене на второто денонощие след раж-
дането, след което те биват отнасяни отново в отделението за 
новородени. 

 Тя лежи в тъмното и в миговете между болезнените спаз-
ми на матката в главата є изплуват сериозните пъстри очи на 
бебето. То сякаш искаше да є каже нещо, но какво? На сутринта 
другите майки вече кърмят бебетата си, докато акушерката се 
бави с нейното. Накрая идва с празни ръце и я отвежда до лекар-
ския кабинет. Лекарката е на средна възраст и изглежда уморена. 
Сигурно е била нощна смяна и сега є се иска да се прибере вкъщи и 
да протегне изтощеното си тяло в леглото. Вместо това трябва 
да води тежък разговор. Вашето дете е диагностицирано със синдрома 

на Даун – изрича тя на едно издишване.



39

– Синдром на какво?

– На Даун. Това означава, че то ще има забавено развитие.

– Колко забавено?

– Не може да се каже отсега. Има три степени, които са въз-

можни: дебилност, имбецилност и идиотия, като третата степен е най- 

тежката.

Пред нея изплуват пак очите на бебето, очи, които не мо-
гат да се решат дали да бъдат зелени или кафяви. А вие това откъде 

го знаете? Тя трябва да го защити това бебе със сериозните очи. 
Има физически белези, които говорят за това. Лекарката търпеливо 
изрежда маймунската линия на дланите и на ходилата, плоското 
лице с монголоидни очи и недоразвита кост на носа, жабешкия ко-
рем и понижения мускулен тонус. Не, не е чувала за този синдром. 
Не, не е виждала подобни хора. Защо не є дават да го накърми? То 
сигурно е гладно, това синдромно бебе. 

 Лекарката дава знак на акушерката и тя повежда родилка-
та по дългия коридор. Кръвта тече на тласъци между краката є, 
нощницата на гърдите є е колосана от коластрата, изтекла през 
нощта. Те отминават отделението за новородени, където бебе-
тата, вече с пълни коремчета, са потънали в небесни сънища. В 
самия край на коридора акушерката отваря двукрила врата от ма-
тирано стъкло. Вътре са подредени, издигнати на около метър и 
половина от земята, стъклени кутии. Във всяка от тях – по едно 
голо бебе. Същинска люпилня за бебета. Тези бебета в кувьозите са 

прекалено слаби за живота на земята и затова им помагат да се излю-

пят от смъртта – успя да си помисли тя, преди акушерката да спре 
до един от кувьозите. Там лежи едно напълно голичко, омотано в 
тръбички и кабели извънземно. Крачетата и ръчичките му са усука-
ни като мокро пране – поради хипотония, както обясни акушерка-
та. Стомахът му изглежда огромен за крехкото телце.  Наистина 
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прилича повече на жабка, отколкото на човек. Гръдният му кош е 
неестествено изпъкнал и само мъчителното му повдигане говори 
за живот в това бедно тяло. Очите са затворени. Жал попарва 
всичките є клетки. И после се отприщва бента на негодуванието! 
Това бебе трябва да е при нея! Тя трябва да му помогне! Тя може да 
го спаси! Тя е неговата МАЙКА! Акушерката я отвежда обратно 
при лекарката, която, вече обличайки палтото си, още по-уморено 
є обяснява, че бебето е родено с несъвместим с живота порок на 
сърцето, че не може да диша атмосферен въздух, затова е в кувьоза 
– на кислород. Да, затова не може да го кърми. 

 Вече цял месец тя търка пода на дългия коридор. От стая-
та си – до залата с кувьозите. В останалото време седи вцепенена 
на леглото с пристегнати гърди, за да се върне обратно кърмата, 
и при всяко отваряне на вратата чака да є кажат, че бебето зави-
наги е затворило пъстрите си очи. Накрая я извикват при главния 
лекар, за да є съобщят, че не може да остане повече в отделението. 
Бебето ще го преместят в дом „Майка и дете“, защото все още 
има нужда от кувьоз и специални грижи. 

 Отива да го види за последно. То лежи все така неподвижно 
и диша тежко. После отива при шкафчетата с дрехите и съблича 
пропитата си с мъка нощница. Сълзите сега се стичат свобод-
но чак до пръстите на краката є. Жалост, примесена с яд, срещу 
несправедливостта да се раждат бебета за страдание. Дебилност, 

имбецилност, идиотия – повтаря като мантра думите на лекар-
ката. Тя, която знае толкова много, няма да може да го научи на 
нищо.... Ето, сега го оставя да се мъчи самї, това малко нещастно 
създание... Вратата се отваря и в съблекалнята влиза облечена в 
бяло жена на средна възраст, с кофа в едната ръка и с моп в дру-
гата. Когато забелязва младата, обляна в сълзи жена, тя се спира 
по средата. Сигурно знае коя е, защото новината за раждането на 
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последното за годината бебе с Даун синдром отдавна се е разнесла. 
Оказва се, че те се раждали винаги точен брой всяка година, тези 
специални отрядници на Бога. Поглежда я внимателно. Очите є са 
широко отворени и пъстри като яйцата на гълъбица. Никога не се 

радвай прекалено много на доброто и никога не страдай прекалено много 

от лошото. Казва това и после изчезва. Младата жена не разбира 
дали чистачката забърсва сълзите є от пода, не запомня как сама-
та тя се дооблича, как стига до вкъщи. 
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Ще се видим пак

 

Утре е 14 февруари. Празникът на Св. Валентин за като-
лиците и протестантите, който напоследък се отбелязва все 
по-пищно от влюбените, с малко тъга от тези, които са се влюб-
вали, и с много трепет от тези, които се надяват да се влюбят. 
В България от незапомнени времена това е денят на Трифон Заре-
зан. Лозята ритуално се зарязват и ронят сълзи, също както Св. 
Трифон, когато по погрешка вместо лозата си подрязал носа. Ло-
зите се преливат с вино, с надежда за плодородна година. Хората 
на този ден са весели и опиянени от виното, също както други са 
опиянени от любов. 

 В нашия дом от тридесет години насам се празнува рожде-
ният ден на Пенка. Това е русокосата, усмихната валдолфска кукла 
на Михаела. Винаги купуваме любимата шоколадова торта на Ми-
хаела (а надяваме се – и на куклата). Винаги запалваме една свещич-
ка и Пенка винаги навършва една година. Монголоидната древна 
езичница Михаела не живее в линейното време. Сутрин, преди да 
тръгна на работа, ме прегръща топло, надниква дълбоко в очите 
ми и изрича заклинателно: Ще се видим пак. Моят сакрален отговор 
гласи: Да. Ще се видим довечера. Разделяме се като съзаклятници. А 
моето съзнание, дресирано да върви по въжето на събитията, ми 
нашепва с горчив глас. Ще дойде ден, в който клетвата ще се пречупи на 

две, и тогава вие няма да можете да се видите пак. Аз избирам да вяр-
вам, че една такава щедра топла прегръдка не може да изчезне зави-
наги. Освен това Михаела никога не греши. Даже в дните, в които 
докато є закопчавам палтото, ми казва: Когато ти станеш малка, 

ще ти обличам пак червеното палтенце. Знам, че ще го направи, и знам, 
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че няма как да не се видим пак по един или друг начин, защото вече 
сме го правили толкова много пъти. 

 От няколко седмици Пенка лежи скрита в гардероба ми и 
чака помощ. Тънкият памучен плат и на двата є крака е прокъсан. 
Така е, защото Михаела не я изпуска от ръцете си. Пострадала е 
от любов, както се казва. Трябва да я подновя преди тържество-
то. Изваждам я от тъмния гардероб и разглеждам пораженията. 
Вълнена вата, бяла като облаците, извира от прокъсаните места. 
Ех, Пенка си е небесна! Тези мои стари шарени чорапи ще свършат 
добра работа. Нахлузвам ги на краката є. Тя наблюдава с доверчи-
ви очи как изваждам белия ибришим. Сега ми трябва и най-тънка-
та игла, за да не се прокъса платът още повече. Всичко добре, но 
как ще вдяна конеца? Помня как в детството ми, когато маминка 
трябваше да пришие ново чисто хасе за лице на моята парцалена 
Пенка, ме караше да вдяна конеца. Тогава за мене бе пълна мистерия 
как така всемогъщата иначе старица не може да вдене един прост 
конец, което пък за мене си беше фасулска работа. Сега нито се 
чудех, нито се смеех. Запалих лампата за четене и я обърнах като 
прожектор към почти невидимата игла. Игленото ухо светна 
като тунелче и тогава насочих съвсем невидимия конец към него. 
Като по чудо конецът се вдяна. Ей така ще преминем и ние един 
ден през тунела към отвъдната светлина – като по чудо. 

 С тънки шевове приших чорапите към телцето на Пенка, 
но когато я изправих, видях, че десният є крак е поизвит навън. 
Също като на майка ми, след операцията. Дали докторът беше не-
кадърен, или най-безсърдечно бе решил, че жена на осемдесет и пет 
години няма къде да ходи отсега нататък... Така или иначе това 
коства шестгодишен живот на легло на майка ми. Накрая кожата 
є изтъня съвсем, пропука се като памучния плат по краката на 
Пенка, а през раните є започна да прозира залезът. Странно, че 
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не се оплакваше от болки. Сигурно какавидата на тялото є беше 
вече мъртва, докато пеперудата на душата є пърхаше отвътре и 
търсеше свободата си.

 На Пенка наистина не є трябваха крака за ходене. Вечерта 
Михаела я настани да седне на стола до себе си и духна свещичката 
на шоколадовата торта. И ето че Пенка пак стана на една година, 
докато аз открих тунел към светлината, а пеперудата в гърдите 
на майка ми намери свободата си.
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Небесен празник

 

Когато бях дете и трябваше след мръкнало да прекося голя-
мата градина около нашата къща, за да отида до външната тоа-
летна, единственото спасение, за да не умра от страх, беше да про-
верявам произхода на всеки шум, накарал сърцето ми да изтръпне. 
Отделях се от слабо осветената пътека и потъвах в топлия ле-
тен мрак. Сетивата ми се изостряха като на подгонено животно, 
постепенно очите ми свикваха с тъмното и аз виждах как едно 
сухо листо от засадените край оградата царевици ми се усмихва с 
бледа лунна усмивка и ми маха за поздрав или как сребърна жабка ме 
гледа с любопитни очи. Никой не ми искаше злото. Тези мои съв-
сем спонтанни самотерапии не само ме излекуваха от страха от 
тъмнината, но предизвикваха в мен доверие и укрепиха вярата ми 
в доброто. По-късно, дори пред лицето на злото не съм съжалявала 
за тези си качества. Те ме държаха цяла и когато предателства ме 
сгромолясваха.

 Днес, докато си пиех виното в кухнята, някаква светлина 
започна да пулсира през прозореца ми и да танцува като призрак вър-
ху вратите на белия шкаф срещу мен. Усмихнах се. Отдавна не се 
чувствах принудена да изследвам причините. Дали феноменът идва-
ше от този или от отвъдния свят – все едно. След известно време, 
когато ми се наложи да отида до прозореца, видях, че на отсрещна-
та тераса се поклаща окачен стъклен фенер. Вятърът го люлееше, а 
той посрещаше лъчите на залязващото слънце и изпращаше до мене 
импулсите на вятъра, обагрени в цветовете на залеза. Красиво чудо 
– сърцето на залезния вятър пулсира върху шкафа на моята кухня 
пред очите ми. Небесен празник на смелостта и доверието.
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Прокобата на името

 

Мрачен ден в края на юли. Чувам как поне половината от 
населението на земното кълбо извиква: Какво-о-о?! Но аз чувствам, 
че е по-добре да кажа истината. Изпитала съм, че истината се на-
казва, но едновременно с това само истината докосва душата. 

 И така. Мрачен ден в края на юли. Небето е като похлупак 
на сива тенджера и точно на мястото на въображаемата дръжка 
стои слънцето като извънземен кораб. Още в средата на минала-
та седмица ни бяха обещали дъжд, който идва от Германия, и той 
дойде – сив и дребен – и превърна града в избеляла снимка. Забеля-
зала съм, че тук винаги става така, както са казали: дъжд – дъжд, 
слънце – слънце. Само понякога бурите не са ураганите, за които са 
ни предупреждавали. Има нещо стабилно в това, извиква чувство 
за сигурност, но неизменно започваш кой знае защо да се прозяваш. 

 В този мрачен ден в края на юли ми дойде на гости една 
жена на моята възраст – значи повече от полувековна, с която 
сме съседки от поне 25 години. Точно тогава събирах детски игри 
за една книга и тя щеше да ми разкаже игри от своето детство в 
Колумбия. Докато разрязвах една сладка испанска диня и редях бъл-
гарско сирене от Германия (тук, в моя малък северен град, можеш 
да намериш всичко, без да го търсиш), се сетих как маминка през 
лятото, седнала под черешова сянка, си хапваше ту диня, ту круша 
със сирене много преди гурутата на здравословното хранене да ги 
провъзгласят за идеалната комбинация за постигане на безсмъртие. 
Маминка все пак почина, но това е съвсем друга история. Аз съм си 
пълна с истории. 

 Докато си хапвахме от хубавата диня и от истинското 
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сирене, моята съседка, която впрочем се казва Ариадна, ми обясня-
ваше как точно е играла на trompo (пумпал) и на tabas (кокалчета) 
като малка. Оказва се, че много от старите детски игри по света 
не само си приличат, но и произлизат от древни магически прак-
тики. Странно, че се избиваме едни други в старанието си да до-
кажем своята изключителност, въпреки че сме имали не само общо 
минало, но и че бъдещата ни съдба по всяка вероятност ще бъде 
еднаква. Моята гостенка през цялото време прекъсваше разговора 
за детските игри и се отплесваше в истории за наши общи позна-
ти. Това леко ме дразнеше, защото самата аз не знаех къде да дяна 
моите собствени истории, но любезно я изслушвах, за да издебна 
подходящия момент пак да я завърна в полето на моите изследва-
ния. 

 Накрая я попитах дали не си спомня някои приказки, кои-
то са є разказвали като малка (това беше свързано с моя следващ 
проект – да събера приказки и легенди от многонационалното 
население на моя малък северен град). Тогава се разрази бурята. Не 
буря като буря, защото дъждът продължаваше кротко да си вали 
от безкрайното сиво небе. Бурята дойде от моята събеседничка. 
Имах чувството, че през цялото време само това е чакала да я пи-
там. Очите є, и без това блестящи, се превърнаха на светкавици 
и от голямата є усмихната уста, пълна с едри зъби, се изляха гръмо-
тевици и порои. Тогава разбрах, че всички, които са живели повече 
от половин век на тази земя, са препълнени до пръсване с истории 
и дори с цели многотомни романи. Самата аз с учудване усетих, че 
моите лични истории, вместо да се възмутят от чуждото вме-
шателство, наостриха уши и наобиколиха номадския огън в моята 
скандинавска кухня, огън, запален от две полувековни жени – една-
та от Южна Америка, а другата – от Балканите.

 Имаше една жена, една много странна жена в моето детство... – 
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заразказва Ариадна на шведски със силен испански акцент.
Опазил ме Господ, още истории – си казах и кой знае защо се 

сетих за Маркес. След като се освободи от всичките си истории, 
той се оттегли в своя Алцхаймер. Върна се чист в Предисторий-
ното си детство, за да се подготви за отпътуването в Предрож-
дението. Към това ли се стремим с разказването? Почувствах се 
длъжна да чуя тази история. Пък и как можеш да спреш ерупцията 
на вулкан. Нещо повече – отворих сърцето си за южната му лава 
и питах от време на време за имената на хората и на местата, 
за които Ариадна разказваше. Сега обаче, докато пиша, все още се 
чудя за какъв дявол ви го разказвам аз това на свой ред. Бих могла да 
обвиня мрачния ден, вдъхновението или Маркес, но се въздържам 
да го направя. Изглежда играта се състои в това да си прехвърляме 
истории едни на други.

 Тази жена беше моя роднина. Не кръвна роднина, но беше женена 

за брат на майка ми, т.е. за мой вуйчо. Нали така се казва? Ариадна е 
преживяла годините си в Швеция само с двамата си синове. Не є 
е притрябвало да учи излишни родствени терминологии на швед-
ски. 
Особена беше тази жена. Много особена. 

Какво є беше особеното, беше ли хубава – питам, търсейки екзо-
тичния момент в разказа.

 Не беше точно хубава, но в нея имаше някаква сила. Тя можеше 

да владее хората. Някои я мислеха за вещица. Не че вярвям във вещици, но 

тя беше специална, не приличаше на никоя друга жена – опитваше се да 
я опише Ариадна.

 Самата Ариадна беше завършила нещо като социология и 
беше с леви убеждения – разбира се, че не вярваше във вещици, но все 
пак...

 Майка ми беше едно от девет деца. Нейните майка и баща, 
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 тоест моите дядо и баба по майчина линия, и двамата били извънбрачни 

деца, което в очите на вярващите католици си е било истински смъртен 

грях. Един от братята є беше католически свещеник. Казваше се Хосе До-

лорес Каня (Jose Dolores Canas). Хосе като библейският Йосиф, долорес 
означава „болки“, кан – „куче“, каня – „тояга“, а „канас“ – побеляла 
коса. Канас означава още и плантация със захарна тръстика.

 Наострям уши! Тука се крие нещо! Истинска драма! Пус-
тата филология! Но убийте ме – аз вярвам в магическата сила на 
имената. Може би имената ни са едно предсказание, едно благопо-
желание, с което ние се съобразяваме и сами по-късно изпълняваме, 
живеейки живота си, не знам, но забелязвам, че хората с техни-
те съдби приличат на имената си. Ето най-голямата ми дъщеря, 
Мира, си живее мирно живота и ще остави нещо, с което светът 
да я споменава. Другата ми дъщеря, Жана, цял живот сама си прави 
революциите, сама си ги предвожда и сама себе си побеждава. Тре-
тата ми дъщеря, Михаела, също като Архангела, чието име носи, е 
на границата между живота и смъртта, на границата между три-
виалното и чудото. Най-малката ми дъщеря, Северина, е мъченица 
също като Санта Севера, на чийто ден се е родила – странното 
е, че името є беше „случайно“ избрано – това с календарните съв-
падения се разбра по-късно. Навремето, когато съм си кръщавала 
децата, съм нямала представа, че името е участ. Но може и нещо 
невидимо да ми е пошепнало точно тези имена, знам ли.

 Двете извънбрачни деца, родителите на Хосе, едва ли също 
са се замисляли дълбоко над въпроса, но явно нещо ги е накарало да 
кръстят сина си Хосе Долорес Каня. Защото що за благопожелание 
е това в случая: болки, куче, тояга, побеляла коса, захарна тръсти-
ка. Може би родителите са искали да измият греха на собственото 
си зачатие? Католическа им работа – мазохизъм с цел пречистване 
– никак не ми е по вкуса. Мисля, че така човек става грешник и по 
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отношение на самия себе си. 
 Самата Ариадна също беше родила извънбрачно своите 

двама синове, докато бащата, Диего Рохас (Диего Червения) е бил 
нелегален в съпротивителното движение и после, докато се сража-
вал в Никарагуа и Ел Салвадор, тя ги отглеждала. Явно католиче-
ската църква не е успяла да озапти живота. Но той все пак беше 
комунист, както впрочем и самата Ариадна.

 Когато майка ми, която живеела в Памплонита, се оженила за 

баща ми, идващ от малкото планинско градче Чарта, свещеникът, кой-

то общо взето се грижел за целия род, довел жена за брат си Луис от 

същото това планинско градче. Тогава всички се преместили да живеят в 

по-големия град Памплона, наричан още Долината на Светия Дух. 

 Тука вече усещам, че ще става въпрос за много свещени 
страсти и чувството не ме излъгва.

 Жената, която свещеникът оженил за брат си, била точно 
тази мистична жена, която се казвала Сесилия Вилабона. Сесилия 

Добра къща?!. Градчето Чарта съществува и до днес в Кордилерите 
на 2 000 метра надморска височина. Наричат го още Ринкон Фло-
ридо – цъфтящо кътче, защото поради добрия климат там все 
нещо цъфти. От това цветущо кътче се преместила Сесилия в 
недалечното градче Памплонита, а малко по-късно – и в Памплона, 
Долината на Светия Дух. Свещеникът построил голяма къща, къ-
дето заживели тримата – двамата братя и Сесилия. По онова вре-
ме се е приемало за естествено сестрите на католическите свеще-
ници да се грижат за домакинството им. Няколко години майката 
на Ариадна и една от сестрите є се грижели за дома на свещеника. 
Щом обаче той довел Сесилия, ги отпратил и оставил семейство-
то на Луис да живее при него. Долавям огорчението на Ариадна, 
защото докато са живеели в къщата на свещеника, тя и сестрите 
є се чувствали специални и на върха на обществената стълбица в 
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малкото градче.
 Освен свещеник Хосе Долорес Каня бил и човек с търговски 

нюх. Той търгувал с кафе и наистина притежавал плантации със 
захарна тръстика. Бил човек, заможен за онова време и на това мяс-
то. Всяко лято той канел децата на всичките си братя и сестри, 
които никак не били малко, да прекарват ваканциите при него, в 
голямата къща, при брат му Луис и неговата жена Сесилия. 

 Оттогава са и спомените на Ариадна, която всяко лято 
между осмата и четиринадесетата си година живеела там заедно 
с цяла сюрия по-малки и по-големи братовчеди. По цели дни те ти-
чали на воля, състезавали се с пумпали и кокалчета, а вечер се при-
бирали в голямата притъмняла къща. Понеже нямало прекарано 
електричество, Сесилия запалвала свещи и ги събирала около себе 
си. Събирала ги и им разказвала истории. Но не какви да е, а стра-
ховити истории. Те винаги се разигравали през нощта, в някаква 
църква. Там нищо неподозиращи или случайно попаднали хора нами-
рали тайни входове в дебелите църковни стени, които по дълги и 
тъмни коридори ги извеждали, в зависимост от настроението на 
разказвачката, до скелети или да несметни съкровища. Децата си 
умирали от ужас и се скупчвали още по-близо до Сесилия, докато 
Андите и Кордилерите, пълни с неоткрито злато, хвърляли стра-
ховити сенки. Добре, че после всичките деца спели заедно – на пода 
в една голяма стая. 

 На въпросителния ми поглед, удивяващ се на тези среднове-
ковни страхотии, Ариадна отговаря. Но тя никога, никога не е била 

лоша с нас. Сесилия винаги се държеше добре с децата.

 Сесилия, която с твърда ръка управлявала дома и стопан-
ството на свещеника, родила седем деца – едно момче и шест мо-
мичета. На всяко едно от децата Хосе Долорес Каня построил 
къща в Кукута, където голямото семейство се установило накрая. 
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Сан Йосе де Кукута се намира в източните Кордилери, близо до 
границата с Венецуела, и е сравнително голям град. Местните ин-
дианци читарерос са го кръстили на своя вожд, Бари Кукута. След 
превземането му от испанските конквистадори и католицизма 
градът се превръща в Сан Йосе ди Кукута, което ще рече Исус от 
Кукута. Звучи абсурдно, но явно топонимната памет е по-силна 
от историческата.

 Когато Ариадна става на четиринадесет години, нещо се 
случва между семействата на нейните братовчеди и тя спира да 
прекарва летата в къщата на Хосе Долорес Каня. Отношенията 
със свещеника и семейството на Сесилия охладняват до степен, че 
връзката между роднините в майчиния є род се прекъсва.

  Ариадна не мисли много върху това, защото собственият 
є живот я завърта във вихъра си. Деца, нелегалност, менингит на 
първото бебе, университет, работа, емиграция, Диего Червения си 
довежда рускинята Вера от Петербург, където учи, и тя му ражда 
още две деца. Как ще се оправя в Швеция сега? Синовете, езикът, 
работата в старчески дом.

 Преди няколко години, когато е на посещение в Богота, сре-
ща съпруга на една от братовчетките си. Той є разкрива родовата 
тайна. Сесилия всъщност била жена и на двамата братя – на Хосе 
Долорес и на Луис. Никой не знаел кое дете от кой баща е точно. 

 Това е истински скандал и голям грях – свещеник да има жена и 

то жената на собствения си брат – казва кой знае защо възторжено 
моята ляво ориентирана съседка.

 Как стигна тази история до мене? Може би маминка я тър-
кулна от Отвъдното (там всичко се знае), докато си хапвахме 
сладка диня със сирене. 

 Сега си спомням, че две от дъщерите на Сесилия останаха неомъ-

жени. За едната от тях – висока, стройна, руса, с горда осанка, съвсем 
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неприличаща на нас, останалите братовчеди, се говореше, че е дъщеря на 

градския лекар.

 Тази Сесилия наистина е можела да омагьосва. 
 Другата, която страдаше в младостта си от депресии и по-късно 

стана медицинска сестра, приличаше много на Сесилия. Беше фаворитка-

та на свещеника – той все гледаше тя да се навърта около него.

 Ех, това горчиво име: Хосе като библейският Йосиф, до-
лорес като „болки“, кан като „куче“, каня като „тояга“ и „канас“ 
като побеляла коса. Пък и плантации със захарна тръстика.

 И тримата са отдавна мъртви. Първи умира Хосе Долорес 
Каня, който страдал от астма. Само няколко месеца след него си 
заминал и брат му, Луис. Останала двойна вдовица, Сесилия Вила-
бона живяла още няколко години и все така усърдно се грижела за 
къщата и за имотите около нея.

 Ех, Сесилия, най-страшната приказка човек пише с живота 
си, а собственото му име е нейното заглавие.
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Вси светии

 Пера на Вси светии, защото работя и не ми остана друго 
време за пране. Докато нося коша с прането между апатарамента 
си и пералнята, обща за живеещите в кооперацията, усещам как зад 
всяко перде ме следят очите на някоя богобоязлива шведска бабич-
ка. Безбожница. Чужденка. Мюсюлманските ми съседи отсреща са се 
отпуснали в съботно безпросветно и блажено неведение. 

 От детството си помня, че всяка ръчна работа и особено 
прането е строго забранено на този ден. Пускам паралнята и си 
мисля за моите мъртви. Може би си мисля за тях повече, отколко-
то ако се бях озверила срещу една специално запалена свещ. Може 
и наистина да съм безбожница, но в замяна си имам много строги 
свои закони. Изваждам прането от пералнята и преди да го прос-
тра, по навик го помирисвам. Важно е прането да е добре изпрано 
и да мирише на хубаво. Прането от детството ми беше повод за 
конфликти. За него отговаряше майка ми. Маминка ходеше около 
малката пералня и безпомощно повтаряше, че навремето са прали 
на ръка и че нейната майка веднъж я е била с мокро пране по гла-
вата, защото не е одобрила изпраното. Тогава маминка сигурно е 
била дете, защото на осемнадесет години е била вече женена и сама-
та тя е чакала дете. Сега тя се дразнеше от прането на собствена-
та си дъщеря, но беше избрала да не я бие с мокро пране по главата. 
Може би я жалеше, защото майка ми беше инвалид. Вместо това 
ходеше наоколо и се ядеше отвътре. Аз спях в леглото є и знаех, че 
нощем тя скърца със зъби, а на сутринта челюстите є бяха така 
здраво залостени, че с труд, пукане и проклятия ги отваряше.

 Случваше се майка ми да подхвърли, че навремето баща є, 
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тоест моят дядо, не е бил цвете за мирисане. Маминка скръства-
ше ръце тогава, стисваше и без това малката си уста, навеждаше 
очи и казваше кротко: Това е негов грях. По някакъв начин чувствах, 
че отдавна му беше отказала леглото си. Казваше това и продължа-
ваше да стиска челюсти и да скърца със зъби през нощите. 

 Дядо почина дванадесет години преди нея. Точно толкова 
беше и възрастовата разлика помежду им. Маминка често плачеше 
за този единствен мъж в живота си или може би за мъжа, какъвто 
е искала той да бъде, но никога не каза лоша дума за него.

 През годините зъбите на маминка така се бяха изтрили, че 
трябваше да се сменят с цяло чене. Още като дете разбрах, че за 
да си запазиш зъбите в този живот, трябва или да биеш някого 
с мокро пране по главата, ако се наложи, или поне да се научиш да 
хапеш. Но ето, че тази сутрин мъжът ми ме събуди с думите: Ей, 

много скърцаш със зъби насън. Вси светии да са ми на помощ...
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За птиците и за хората  

 Събудих се от пронизителните крясъци на свраките. Ах, 

глупавото черно коте пак се е покатерило на калината и протяга врат 

към гнездото им, си казах в просъница. Обърнах се на другата страна 
и затиснах ушите си с възглавницата, но не помогна. Дори и умре-
лите сигурно ги чуваха. Разсъних се напълно и се заслушах. Не, това 
не са същите истерични крясъци за прогонване на дръзки котки. 
Това бяха структурирани подвиквания, разговори на много висок 
глас. 

 Облякох се и излязох. Глупавото черно коте не се виждаше 
никакво, затова пък в малката градинка пред входната врата ся-
каш беше валял дъжд от свраки. В своите черно-бели мундири те 
стояха на пост по нацъфтелите в жълто храсти и по покривите 
на околните сгради. Какво става? Демонстрация някаква? Преврат? 

Всичките бяха обърнали очи към една от себеподобните си. Тя 
прехвръкваше от храст на храст, издигаше се към покривите и се 
снишаваше почти до земята, като не преставаше да крещи нази-
дателно. Останалите я наблюдаваха зорко и почти в хор є приг-
ласяха. Приличаше на старогръцка трагедия. Проследих полета є и 
видях нещо да мърда из тревите. Скоро на пътеката се появи мал-
ко, окръглено и наперено свраче, което най-спокойно си подскачаше, 
поспираше да си клъвне нещо и правеше кратки прехвръквания сред 
храсталаците, без изобщо да бърза и без да обръща каквото и да 
било внимание нито на крясъците, нито на нещастната си майка, 
която летеше като гламава наоколо. Това същество трябва да е съвър-

шено глухо, си казах. Но после в главата ми просветна: Не е глухо, а е 

в пубертет. Картината беше класическа и до болка позната. Стана 
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ми мъчно за горката му майка, която с всички сили се опитва да го 
напътства, да го спаси от котките и от лошите деца, но си няма 
ръце да го защити от враговете му или да го отнесе обратно в 
гнездото. 

 Ех, нима човешката майка, макар че има ръце, може да помог-
не на порасналото си дете – пълно със самоувереност, наивност и 
безумна смелост? И тя, като свраката, може само да напътства, 
да досадничи, и също като нея – недай, Боже! – може да преживее 
срещата на рожбата си с глада на хищник или с човешко зло. Може 
да види как детето є, съвсем оглушало за съвети и за молби, до кръв 
бие чело в една добре позната є стена, вместо да я заобиколи. Защо 

става така? Мога ли да направя нещо, с което да помогна, се пита всяка 
отчаяна майка в такъв момент? Това е суровият природен закон 
за проверка на правото на живот, който никаква цивилизация не 
може да изличи. Оцеляваш – загиваш. Може би е тест и за личните 
ангели-хранители. Учиш се от собствения си опит – горчив като 
отрова и солен като кръв. Майката обаче може да помогне точно 
толкова, колкото и свраката. 

 Да, но нали съм и аз майка. Сърце не ми дава да напусна дра-
матичната сцена. На децата си може да не съм могла да помогна, но 
може би на това свраче и на неговата майка ще мога. Освен това 
сврачето започна и на мене да ми къса нервите. Излязох на улицата 
и под войнствения концерт на птичата публика и под сърцеразди-
рателните крясъци на майката се опитах да го уловя. Нямах време 
да им обяснявам, че не аз съм злото, което чакат. Пък и ако са заб-
равили, че ги храня цяла зима със семена и зрънца... 

 Сврачето подскочи и се скри под близкия храст. Любопит-
ството му обаче го принуди да се подаде оттам и, извило главица, 
да ме разгледа хубаво. Така, така, гледай и се учи. Присегнах се да го 
хвана. Нямах идея какво ще го правя, ако успея да го хвана. Щях 
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ли да се покатеря до гнездото под смаяните погледи на съседите? 
Действах единствено под командата на инстинкта за спасяване. 
То прошумоля през храстите и излезе на полянката зад тях. Зао-
биколих и се затичах към него с риск пикиращата му майка да ме 
клъвне по главата. Тогава то сви телцето си на топка и подхврък-
на високо. Кацна на най-долния клон на близкото дърво и с усилие 
се задържа там. А, можел си да летиш, поразнико! Ама ти е интересно 

да ни късаш нервите. Чух как облекчителна въздишка премина през 
тълпата зяпачи, а може да съм чула своята собствена въздишка. 
Майката гордо подхвана някаква победоносна ария. А аз се прибрах 
вкъщи твърдо решена да продължа да досаждам на децата си – нали 
това ми е работата.



59

За смъртта и за супермаркета
 

 

Вестта за смъртта на майка ми ме завари в супермаркета 
за хранителни стоки. След работа, на път за вкъщи реших да се 
отбия там, за да купя скариди и мандарини. Скаридите са евтини 
в момента, защото морето е спокойно, а мандарините са полезни 
през февруари. 

 Зимата отстъпва с достойнство, а кокичетата прииж-
дат без много-много да му мислят. Морето ги гледа и от време на 
време хвърля насмешливи полуусмивки под кратката дневна свет-
лина. Привечер небето е по-щедро и се смее с цяло виолетово гърло. 

 Питам се колко вести за смърт ще ни застигат в супермар-
кета на път от работа. Може би всичките. Толкова често сме на 
път и от... и във...

Моята майка беше на 90 години без 9 месеца, без един пе-
риод на бременност. Може би бременноста, която е абортирала 
между мен и сестра ми. Може би възрастта на собствената є сес-
тра – близначката, която починала от „морна кърма“. (Маминка я 
накърмила веднага след като уморена се върнала от лозето. Бебето 
получило разстройство, от което починало.) 

 Мисля, че и моите деца ще получат известие за моята 
смърт в някой супермаркет, на път за работа или на връщане от 
работа.

 Моята майка беше на 90 без една бременност и на легло от 
6 години, но аз така и не успях да се подготвя за смъртта є. Никой 
не е готов за смъртта на родителите си, защото тя обръща жи-
вота с корените нагоре. 

 В следващите дни нямах сили да ходя ни в супермаркета, ни 
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на работа. Ето така: ще лежа в корените като малка буболечка. 
От няколко години съм вегетарианка, но сега опекох суджука, кой-
то голямата ми дъщеря изпрати. Замириса на коледно жертвено 
прасе и на нищо неподозиращи кротки коне. Замириса на подправ-
ките, които баща ми слагаше в моето детство. Разделих суджука с 
малката си, но разбираща много чихуахуа – мексикано-шведско куче, 
което със сигурност не е виждало прасе.

 Разделихме поменния обяд, от който после ме боля стомах, 
и се свихме на кълбо в реанимационното на кухненската кушет-
ка, за да възстановим необходимите ни жизнени сили и мъжестве-
ност, за да преживеем остатъка от дните си.



61

Историята на едно дърво

 Беше в деня, в който дъщеря є изпадна в първата си психо-
за. Пролетта пристъпваше плахо, обвита в лека мъгла и със студе-
но слънце в косите, докато дъщеря є, облечена в дълга бяла лятна 
рокля, с отвъдна усмивка и с още по-отвъдни очи, се носеше из 
малкия градец със скоростта на комета. Привечер, съвсем изтоще-
на от тревога и изгубила дирите є, Сарина излезе пред къщата и 
потърси с очи някаква опора. Улицата беше пуста. Хората и даже 
котките се бяха прибрали по къщите си. Eдин след друг прозорци-
те светваха. 

 Тогава видя дървото. Беше го виждала и преди, разбира се, 
но сега го забеляза. Усети, че и то я забеляза. Беше калина, както є 
се стори тогава, на нейната възраст, която растеше на самия гръб 
да хълма и сякаш върху самото небе. Това имаше своята цена. Ка-
лината изцяло се беше наклонила на югоизток, сякаш поздравяваше 
изгрева. Всъщност – през всичките тези години беше устоявала на 
мощните северозападни ветрове. Беше сама на хоризонта, а край 
нея предвидливо и страхливо бяха полегнали храсталаци. Сигурно 
и тя е имала някога избора да се превърне в храст, си помисли. Тази 
калина приличаше на нея. Безрасъдно висока, тя растеше повече 
на небето, отколкото на земята, и затова трябваше да устоява. 
Прегърна грапавото є стебло. Топлината му я отпусна и тя запла-
ка, а мислеше, че сълзите є отдавна се бяха свършили. 

 През нощта спа на пресекулки, а призори я разбуди телефо-
нът. Бяха от местната болница. За минути стигна там. Дъщеря 
є, цялата посиняла, лежеше на носилка и се тресеше от студ. От 
мокрите кичури по лицето є се стичаха вадички. Взираше се в нея с 
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огромни ледени очи. Когато се опита да каже нещо, зъбите є затра-
каха. Оказа се, че се е хвърлила в ледените води с идеята да преплува 
фиорда и по този начин да спаси своя малък град от наводнение, 
което неминуемо щяло да го изличи от лицето на земята. Ех, това 
със сигурност ще се случи някога, защото тук е било дъно на море, 
но не сега, не през тази пролет... По някакво чудо фаровете на ко-
рабчето на бреговата охрана бяха осветили главата на нейното 
момиче и хората я бяха извадили от водата. Дъщеря є е добра плув-
киня, но пролетните води на Северно море със сигурност нямаше 
да я пуснат жива. 

 Сарина придружи детето си до психиатричната болница и 
го остави там на жестоките, но ефективни инжекции, а тя полу-
умряла се върна при дървото. Вечерта отново прегърна калината 
и си поплака, докато тя є шепнеше нещо утешително с всичките 
си листа. Между тях имаше вече кръвна връзка. Дните минаваха, 
момичето започна да идва на себе си. Сарина се разкъсваше между 
работата и тревогите, но винаги на излизане и на връщане от 
къщи поглеждаше към калината, а тя винаги є помахваше с някое 
клонче. Щом калината издържа на бурите, ще издържа и аз, си казва-
ше. 

 Минаха месеци, а после години. Винаги, когато минаваше 
край калината, милваше кората є и є благодареше за подкрепата в 
онези тежки за нея дни. Радваше є се, когато цъфтеше, и после, ко-
гато се обсипваше с червени плодове и до един ги даряваше на глад-
ните ята, които я навещаваха през зимата. Странно, колко много 
си приличаха с тази калина. Поизкривени и поочукани от времето, 
те не преставаха да създават и да дават. Калината все по-дълбоко 
се покланяше на изгрева, а на нея є се повреди щитовидната жлеза.

 През една есенна нощ се изви страховит щорм. Сарина не 
мигна от трясъци, бучене, скърцане и пищене. Очакваше всеки миг 
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къщата да се отдели от хълма и да се озове насред морето. На су-
тринта, когато щормът стихна, видя на улицата отвяно пране 
и постелки, натъркаляни саксии, хартии, найлони и изтръгнати 
от корена цветя. От нейната калина стърчеше само половината. 
Един огромен клон, точно този, който най-много се беше накло-
нил към изгрева, лежеше сега на земята, а листата му гледаха без да 
мигат право в небето. Изтича до калината. Погали падналия клон 
и затисна с ръка голямата рана. Калината цяла трепереше. И тя 
трепереше с нея. Скоро отнесоха клона заедно с изкаляното пране 
и постелките, заедно с натрошените саксии, с хартиите, найлони-
те и безжизнените цветя. 

 Оттогава всеки път, когато минаваше край калината, за-
държаше ръката си върху раната є. Скоро тя хвана коричка. Дър-
вото обаче изглеждаше много уязвимо и още по-самотно върху ли-
нията на хоризонта. Сарина си мислеше със страх за следващия 
щорм. Зимата дойде и отмина. През пролетта калината цъфна и 
после се обсипа с алени плодове. Но вършеше и друга работа. Пусна 
много филизи откъм страната на липсващия клон, за да запази рав-
новесие върху опънатото въже на хоризонта. Явно се приготвяше 
за есените щормове. Сарина се зарадва на предвидливостта є.

 Един ден видя, че парковите работници се бяха престарали 
и до един бяха орязали филизите. Обхвана я яд и тревога. Калината 
само въздъхна. Дали не се беше примирила? Опасенията на Сарина 
се оказаха основателни. Още първият есенен щорм откърти друг 
един голям страничен клон. Сега вече калината заприлича на стре-
ла, насочена към небето. В сърцето си Сарина чувстваше, че това 
няма да свърши добре. И калината го знаеше. Вече почти не си го-
вореха. Сбогуваха се. 

 Напролет отсякоха дървото. Сарина взе една треска от 
стеблото. Плътта му беше бяла и ухаеше. Тя оплака своята  калина, 
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както се оплаква човек. Сякаш част от самата нея умря. Така ли 
свършват смелите, щедрите, тези, които устояват, се питаше. 
Хоризонтът опустя. През зимата ятата се виеха и се чудеха къде 
ли е изчезнала добрата калина, но скоро откриха други дървета и 
я забравиха. Обаче Сарина я помнеше. Тя обикна залезите, защото 
забеляза, че слънцето залязва точно на нейното място върху хо-
ризонта и отиваше до ниско отрязания є дънер, за да го изпраща. 
Чувстваше, че корените я помнят. 

 На следващата пролет от дънера на калината израснаха 
филизи. Знаех си, че се готви, знаех си, че няма да се предаде, тържест-
вуваше Сарина. Вече виждаше своята калина, превъплътена в кра-
сив храст. Но за кратко. Един ден видя, че филизите до един бяха 
орязани. Явно парковите работниците държаха да си заслужат за-
платите. Разплака се от яд и безсилие. Защо всичко и всички са про-
тив тази калина? Да не е замеряла Бога с камъни? През следващите 
месеци я подминаваше с въздишка и без надежда.

 Новата пролет донесе дъждове и слънце. Един ден Сарина 
видя, че дънерът на нейната калина се е обсипал с нежнокадифени 
гъби. Подаваха се като ушички на тролчета, приютени в корени-
те. Ахна. Не че самата тя е от тези, които се предават, но това 
все пак е едно отсечено дърво, което зависи от прищевките на 
времето и на хората и дори не може да смени мястото си. Изпъл-
ни я гордост за калината. Милваше кадифените тролски ушички 
и се изпълваше с милост пред нейното добро и смело сърце. През 
един есенен ден видя, че деца са изпокъсали и разхвърлили нежните 
гъби и скоро те се превърнаха в кафяви корички. Бедната калина. 

Няма късмет на този свят, си каза. 
 И ето че пристигна нова пролет. Тя се случи топла и хо-

рата започнаха отрано да излизат и да пекат месо на скари навън. 
На Сарининия хълм идваха често младежи, да си пият бирата на 
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спокойствие върху хоризонта. Един ден тя откри, че бяха палили 
огън върху пъна на калината. Гениално, си каза с горчивина. Ето това 

вече е краят. Тази калина е изпитвана повече от самия Йов! Но защо, 

защо? 

 Зимата дойде сурова. Птиците набързо излапаха всички 
плодове и сега се въртяха гладни наоколо. Тогава Сарина отиде до 
обгорения пън на своята калина. Поразрови овъглените части и 
когато ги размести, се получи ямичка, а оттам светна бялото є 
сърце. Как е могла да се съмнява като Тома и да се отрича като Петър! 

През цялата зима слагаше трохите от трапезата си там. Птич-
ките се надпреварваха да кълват направо от щедрото бяло сърце 
на нейната двойница. 

 Сега вече всеки път, когато минаваше край нея, спираше за 
миг върху опънотото въже на хоризонта и заговорнически се усми-
хваше. На кого? На птиците, на корените, на залеза или на себе си.
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Чистенето
 

Тя не чистеше със седмици. Не мърдаше много. Правеше 
само най-необходимото. Не забелязваше праха, който се трупаше 
по пианото, по лампионите, по горната рамка на многото карти-
ни, които висяха по стените. Стъклата на прозорците помътня-
ваха, но тя и това не забелязваше. Само страниците на книгата, 
която четеше в момента, не хващаха прах. Частите на тялото є 
едно подир друго замираха. После сякаш се отделяха и отплуваха – 
всяко в своето си селение. С нея оставаха единствено чувството 
и мисълта. Те следваха като настървени ловджийски кучета сенки-
те и музиката на думите. Времето изчезваше.

 Изведнъж и без видима причина крайниците є се изпълваха 
със сила. Тя скачаше, оглеждаше се и започваше настървено да чис-
ти. Търкаше с четката за дъски, докато китките є откажеха. Чис-
теше с четка за зъби трудните места, а невъзможните – с клечки 
за уши. 

 Тя изчистваше всички докосвания, идванията и заминавани-
ята, казаните думи и думите, които никога нямаше да изговори, 
разбраното и това, което не є беше съдено да разбере. От Аяак-
са очите є смъдяха, но тя унищожаваше бактериите, болести-
те, нещастията, смъртите, мъчителната жалостивост, която 
изстисква сърцето като лимон и после го захвърля на дъното на 
тъмна тенекиена кутия. Искаше да изтрие мислите си, себе си и 
самия живот. 

 Хората смятат праха за част от ентропията. Мислят си, 
че борбата с праха е борба срещу смъртта, разрушението и хаоса. 
Истината обаче е съвсем друга. Прахът е живот. Всяка прашинка 
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е миг отлетяло време. Следите върху прашните повърхности са 
следите на живота. Разпадането на предметите е своеобразно до-
казателство за това, че наистина ги е имало. 

 Тя чистеше дни наред. Първо съсредоточено и методично, 
докато постепенно се озверяваше в самоубийственото си упор-
ство да изтрие, да унищожи всички следи от живота. Препара-
тите я задушаваха, тя кашляше. Разтваряше вратите и час по час 
излизаше на терасата, за да изтръсква кърпите за чистене. Прахът 
на спомените се разлиташе като праха на покойници, отказали да 
бъдат погребани. Той падаше по дърветата и по тревата, за да се 
превърне в част от спомените на този, който ще дойде, за да под-
кастри дърветата, на този, който ще окоси тревата, на децата, 
които играят на топка.

 А към нея се задаваше една нова утрин – без следи от пре-
дишен живот и със силното ухание на препарати за чистене. Тя 
щеше да седи и да пие чай в тази своя зверски почистена от всички 
спомени къща, докато вълните на космическата тишина я удавят. 
Едва тогава щеше да се отвори място за новото, което идва.
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Слънчеви зайчета

 Има едни такива дни, в които сред мъглата на живота 
блесва вселенско огледало. Случките и хората в този ден се оглеж-
дат в него до най-дребната подробност, а връзките помежду им се 
огъват като златни пъпни върви. В един такъв ден беше мой ред 
да седя до Господ с огледалото в ръка, двамата да гледаме света в 
3D измерение и да сеем по земята слънчеви зайчета.

 Беше един съвсем обикновен работен ден – четвъртък: те-
лефони звънят, разговори се водят... Но в ранния предиобед аз и 
Áнели – жената, на която търсех работа, се срещнахме с потенци-
алната работодателка, Пейви. Пейви е финландска шведка, говори 
шведския много твърдо и има темперамент за десет шведки. Дос-
та е избухлива и не цепи басма на никого, но точно в този ден беше 
вдъхновена. Няколкомесечният є проект за работилница за ръчна 
работа, в която да са заети емигрантки без образование, беше на 
финала. Идеята беше Áнели да ръководи групата. Áнели обаче от 
много време беше емигрирала в един сив балон, заедно с болната 
си щитовидна жлеза. Очаквах да си говорим за работата. Вместо 
това Пейви събра на върха на една игла разказ за рака на дъщеря си 
и за прясната смърт на нейна 28-годишна близка, която е страдала 
от същата форма на рак като дъщеря є, и заби иглата в балона на 
Áнели. От него се стече зелена чернилка и сякаш чух щитовидната 
є жлеза да въздъхва с облекчение. Обратния път Áнели извървя за-
шеметена, но с отдавна забравеното усещане за земя под краката 
си. Едно слънчево зайче се беше закачило отляво на виолетовата є 
блуза. 

 На обяд имам работна среща с Даниел – стар приятел, 
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 нигериец и шведски биохимик, един от големите работодатели 
в градчето ни с фабриката си за добив на хиалоронова киселина. 
Разговаряме за живота му на прясно разведен и за плановете му да 
спретне нова фабрика в Португалия, където да си купи имение, за 
да има къде да посреща деца, внуци и приятели. Само преди три 
години се бореше с рак на простатата. Преди две едва го спасиха 
от емболия на белите дробове. Колабирал в Ню Йорк – пред сър-
дечносъдова болница, в краката на тримата лекари, с които бил 
тръгнал на конференция. Изтеглиха му съсиреците с метод, който 
все още не се използва в Швеция, и го пуснаха да си върви с разре-
дители за кръвта и с препоръката да работи по-малко. Хм, двой-
ствено послание, казвам си (и аз съм работохолик като него) – хем 
да остане още на този свят, хем да не работи. Ами явно може да се 
живее и така: да си хапваме вкусно в испанския ресторант на град-
чето ни и да се смеем с глас на историята за привързаността му 
към испанската кухня. Сигурно в жилите си имам испанска кръв. Явно 

някой от предците ми е изял някой усърден испански мисионер на времето. 

Уговаряме се за нова среща във фабриката през следващата седмица 
– двама души от моите клиенти биха могли да приземят сивите 
си балони там. Даниел настоява да плати сметката – нещо доста 
необичайно за тукашните ширини. Самата аз планирах да занеса 
сметката си в банката, за да ми я осребрят. Преди време ме уведо-
миха за отложена среща с личния ми консултант (родил му се син 
на човека) и въпреки протестите ми (аз работя на 30 крачки от 
тях) шефката на банката строго ми заръча да им занеса следваща-
та си сметка от ресторанта, за да ми я осребрят като компенса-
ция. В ден, в който един нигерийски фабрикант и клон на една от 
най-големите шведски банки се бият кой да ти плати сметката, 
градчето действително се наводни със слънчеви зайчета. 

 Най-сетне успявам да прочета електронната си поща. 
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Кристина пише на мен и на Ян, защото сме се били ангажирали 
със съдбата на Ахмед, че той, след три години е успял да влезе в 
контакт с майка си Амина, която живеела нелегално в Адис Абеба. 
Докато разказвам на колежката си Карина трагично-щастливата 
съдба на това момче, очите ми се превръщат в слънчеви зайчета. 
Ахмед беше едно от тридесетте деца-емигранти, на които съм 
била настойник през последните пет години. Беше се спасил по 
чудо от лагер на Ал Шабаб в Сомалия и после, с помощта на майка 
си, беше успял да напусне страната. Непрекъснато го измъчваше 
мисълта за майка му, с която беше загубил връзка. Опитахме се да 
я намерим чрез Червения кръст, но безрезултатно. Самият той 
разпитваше за нея всички сомалийци, които срещаше. Мисълта, че 
майка му се е пожертвала за него, не му даваше мира. На всичкото 
отгоре беше получил отказ от миграционните власти за пребива-
ване в Швеция. Бяхме в процес на обжалване пред Административ-
ния съд. По това време Ахмед живееше в групово жилище заедно 
с деца, най-вече от Афганистан, и комуникацията между тях не 
вървеше. В един мрачен ноемврийски ден ми каза, че трябва да бяга. 
Нищо не разбрах. Оказа се, че иска да тренира бягане. Свързах се с 
Кент, който е председател на клуба по бягане, и предадох в ръцете 
му Ахмед. Скоро след това Кент ми се обади, за да ми съобщи, че 
Ахмед е истинска звезда в бягането и да ме пита дали не може да 
му купи качествени обувки, за да не си травмира краката. Може, 
как да не може. Покрай бягането Ахмед се посъживи и понапредна 
в ученето на шведски. Един ден Кент и неговата Кристина ми 
се обаждат да ме питат дали не може да вземат Ахмед да живее 
при тях. Собствените им деца са пораснали и са напуснали гнездо-
то. Всички в семейството тренират бягане. Идеално. Заемам се 
да убедя социалните власти и след редица формалности Ахмед се 
премества да живее у тях. След тежки баталии в съда,  където аз и 
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Ян (който е негов учител) не само участвахме, но успяхме да при-
влечем и един мой бивш колега – специалист по сомалийски диале-
кти от Университета в Гьотеборг, Ахмед получи убежище. Жъне 
медали в бягането, завърши гимназия и често го срещам на авто-
бусната спирка – млад мъж с достойнство и самочувствие, който 
учи за физиотерапевт в съседния град. И сега е намерил майка си! 
След месец Кристина качва във ФБ снимки от пътуването на ця-
лото семейство до Адис Абеба и срещата на Ахмед с дребничката 
му майка. Слънчеви зайчета са се настанили на масата между мен 
и Карина и от време на време съвсем по детски се търкулват на 
пода.

 В края на работния ден с Карина потъваме в дълбок раз-
говор. Разказва ми въодушевено, че днес е успяла да пооткрехне и 
най-здраво залостените сърца на нашите клиенти (хората, на кои-
то помагаме да се изправят на краката си). Аха, ето откъде са се 
пръкнали толкова много зайчета по масата. Говорим за нейното 
решение след като завършим курса тя да си намери работа по-бли-
зо до семейството си, защото точно сега те имат голяма нужда 
от нея. Промените са трудно нещо. Дори когато виждаш, че вървиш към 

нещо хубаво, не ти се иска да оставиш хубавото, което имаш. Сигурно 

така се чувстваме, когато умираме, казвам. Не, отговаря ми, тогава е 

по-лесно, защото не е по наша воля, а в живота ние трябва да вземаме ре-

шението. Не ти ли се иска да вземеш всичко хубаво оттук и да го пренесеш 

на новото място?, питам. Не може, казва ми, да мъкнем такива огромни 

чували с нас. Ние преминаваме през иглено ухо. Всяка промяна е иглено ухо. 

Можем да пренесем само едно зрънце в сърцето си оттатък. Аз мисля да 

пренасям само слънчеви зайчета – казвам безгрижно. С Господ така сме 

се разбрали.
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Най-високото стъпало на Исусовото 
стълбище

 Реших, че днес ще готвя мусака. Извадих необходимите про-
дукти. После застанах на колене пред най-долния шкаф, отворих го 
и извадих голямата порцеланова форма, в която вече години наред 
пека мусака. Поех я в ръце. Изглеждаше чиста, блестяща и услужлива 
както винаги, докато нещо се случи. Надеждната є тежест се сме-
ни с тиха въздишка и тя се разпадна в ръцете ми на шест неравни 
къса: чисти и блестящи, но всеки къс отразяваше светлината от 
прозореца по своему. Така си останах на колене. Сякаш сърцето ми 
се разпадна на шест пулсиращи с различен ритъм кървави къса. През 
ума ми мина, че сигурно приличаме на кубистична картина. 

 Вече не ми се правеше мусака. Вече не знаех какво да правя. 
Дадох си сметка, че тази порцеланова форма е точно на 20 години. 
В нашия малък град тя дойде от Рим, заедно с нас. В главата ми 
избухнаха наведнъж всичките четири емигрантски години в Рим. 
Преживяхме ги безпарично, но без да страдаме от някакви нужди, 
благодарение на щедростта на благотворителни организации и на 
съвсем обикновени хора. Помогнаха ни обстоятелства и хора, за 
които нищо не сме знаели отпреди, и които се бяха изпречили на 
пътя ни, или по-точно ние се бяхме изпречили на техния път. Те не 
си обърнаха главите на другата страна и не ни подминаха. 

 Помня, че двете ни малки дъщери и осемдесетгодишната 
ми свекърва, които долетяха от България след третата ни годи-
на в емиграция, обичаха едни сухи пасти. Купувахме по един пакет 
на седмица на много добра цена. Пастите бяха придружени с весе-
ли картинки. Аз ги събирах, защото когато съберяхме петдесет, 
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щяхме да получим от супермаркета порцеланова форма за фурна. 
Нещо като бонус. Мисля, че ядохме тези сухи пасти редовно поло-
вин година. 

 Помня деня, в който понесох към вкъщи тежкия пакет. Но-
сех го, както се носи дете – с внимание и трепет. Това беше пър-
вото нещо, което „купувахме“ за нашия „дом“ от четири години 
насам. Всичките ни вещи и всички скъпи за нас хора бяха останали 
в България – страната, към която нямаше обратен път – ние бяхме 
политически емигранти. Параходът ни стовари в Истанбул с дре-
хите на гърба ни и с позволените по 20 долара в джоба. Годината 
беше 1982...

 Вече в квартирата разопаковах пакета. Съдът беше чист, 
блестящ, идеален. Поставих го зад стъклата на бюфета в един-
ствената стая, с която разполагахме. Освен бюфета, в стаята 
имаше маса със столове, а в дъното бяха леглата ни, където спяхме 
всички, наредени като сардели. В едната от стаите на апарта-
мента живееха двама млади полски колоездачи. С тях имам снимка 
пред торта – с едното от момчетата се оказахме родени на една 
и съща дата. Всичките сме широко усмихнати. Аз съм с шарена 
рокля, пристегната в кръста – приличам на свещица, защото е два-
десетият ден на гладната ми стачка, с която си искам децата от 
България. В най-малката стая се помещаваше една баба чехкиня, коя-
то често си попийваше вино с момчетата в кухнята. Тя не доживя 
да є върнат отчуждената господарска къща в центъра на Прага, за-
щото умря в една католическа църква, превърната в болница, като 
преди това ми подари изящна статуетка на Богородица, която 
още пазя. В четвъртата стая живееше младо полско семейство – 
дебеличката весела Беата, нейният мъж и малкият им син Лукаш. 
За Беата се носеха слухове, че проституирала със знанието на мъжа 
си, но аз бях свикнала да не давам ухо на чужди приказки. Когато 
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тръгнахме за Швеция, аз є оставих всичко, което притежавахме, за 
да го разпредели между полските семейства. Тя пък ми подари една 
ръчно изработена сребърна гривна, която и до днес нося. Живеехме 
в Lido di Ostia – предградие и плаж на Рим, в една от къщите на 
самата магистрала за Civitavecchia и Fumicino – римското летище. 
От другата страна на този вечно натоварен и осветен път се 
плискаше Атлантическият океан. През горещите летни месеци ця-
лото римско гражданство дефилираше по цяла нощ под терасата 
ми заради прохладата, която идваше от водата. Самата аз спях 
на тази тераса, с помощта на много приспивателни, и всеки път 
чувствах, че спя на сцената на спектакъл, който сама си бях съчи-
нила и сама си играя. 

 Всички готвехме в общата кухня, но съдовете си държахме 
всеки в своята стая. Сега сред подарените или наследени от зами-
нали към бъдещите си домове емигранти блестеше в шкафа чис-
то бялата, съвсем нова форма, в която щях да готвя много пъти 
вкусни гозби за децата си – малките заложници, които българските 
власти пуснаха след две гладни стачки и всеобщи протести през 
есента на 1986. 

 Колко много неща могат да му минат на човек през ума, 
докато стои на колене пред една бяла въздишка, докато в ръцете 
му шест порцеланови парчета различно отразяват светлината. 
Спомних си разказите на една от Мариите в живота ми, която 
преди 9-ти септември е следвала мъжа си – агроном с леви убежде-
ния – през българските села. Всичките им три деца се родили на раз-
лични места. Когато стигнели в новото село, тя палела печката 
насред мегдана и изваждала тиганите и тенджерите, защото деца-
та били гладни. През ума ми минават и картини от разкопките в 
чергарското циганско село Svarsmon в околностите на Strömstad, 
където са зимували. Сещам се и за пресните рубрики в местните 
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шведски вестници за български роми, които живеят по паркинги-
те в колите си. Къде ли си държат те кухненските съдове?

 Тази порцеланова форма стана символ на дома, на семейно-
то огнище, на петгодишния изгнанически път през Истанбул и 
Рим. Без работа, без гражданство. Беше нещо като нашия път в 
пустинята към Обетованата земя. Какво трябваше да забравим? 
Какво трябваше да научим? За себе си знам, че зачеркнах завинаги 
графите „националност“ и „религиозна принадлежност“ в биогра-
фиите на хората. 

 Когато тръгнахме за Швеция, освен дрехи за децата, в бага-
жа сложих една тънколистна библия, която четяхме и препрочи-
тахме, и подчертавахме в Истанбул, защото тя беше единствена-
та книга на български в лагера за емигранти, и бялата порцеланова 
форма за фурна, въпреки че тежеше доста. Децата стискаха в ръце-
те си по един голям мечок: медночервения Хани и черно-белия Чер-
нушко. Тази форма, която беше единствената лично моя кухненска 
собственост в Рим, стана първата в новата ни квартира в Шве-
ция. Тя служи вярно цели двадесет години и аз, застанала на колене 
пред пръснатото є бяло сърце, я оплаках като жив човек. Може би 
оплаках едновременно с нея и всичките години, които избухнаха в 
съзнанието ми, заедно с хората в тях. 

 Странно, но в главата ми изведнъж проблясна високото 
стълбище в римската църква „Свети Петър”, там, където все 
още стои „Пиета“ на Микеланжело, в която майката прегръща 
мраморното тяло на сина си, току-що смъкнат от кръста. Каз-
ват, че това е стълбището, по което Исус се изкачил, за да се яви 
на съд пред Пилат. Казват още, че то е пренесено парче по парче 
от майката на император Константин, Елена. Това стълбище не 
може да се изкачи по друг начин освен на колене. На всяко стъпало 
поклонниците измолват прошка за сторен грях. Бях на тридесе-
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тина години тогава и весело се питах дали ще мога да се сетя за 
толкова много грехове, или ще рискувам да остана някъде по среда-
та на високото стълбище. 

 Сега, застанала на колене пред едва чутата въздишка на 
един живот, разпаднал се на части, които отразяват по различен 
начин светлината, почувствах, че съм стигнала най-горното стъ-
пало на Исусовото стълбище.

 След няколко дни си купих за дребни пари една нова форма 
за фурна от магазина за втора употреба на Червения кръст. Сигур-
но цял живот я беше употребявала някоя бабичка, която сега ще 
продължи да я пази от небето. В нея сготвих мусака за вече порас-
налите си деца.
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Отново за любовта

 ...Най-сетне! Вихърът на дъха му ме завъртя.
 ..............
 Прости ми, мили, че за миг се уплаших от тъмнината на 

устната ти кухина, преди да падна върху влажната нежност на 
небцето ти, преди да усетя безкрайните ливади на епитела ти.

 Пътешествието, за което най-много съм мечтала, аван-
тюрата на живота ми, започва!

 ..............
 Промъквам се внимателно край улея с ухание на снощното 

бяло вино, което ти намери за прекалено кисело, и в усърдието да 
не се спъна върху някоя вкусова брадавица приплъзнах гърба си по 
вътрешността на бузата ти. Усети ли трепета, който прониза 
тялото ми, мили? Не съм ли ти казвала, че гърбът ми е безумно 
чувствителен. Може би затова сравняват жените с котките. Не, 
не затова, а защото виждаме и в тъмното. Никога не съм знаела, 
че го мога. Но сега цялата фосфоресцирам (от напрежение? от въл-
нение? от любов?) – и осветявам всичко около себе си. Каква красо-
та! Винаги съм твърдяла, че си прекрасен, мили! Винаги съм искала 
да те видя всякак, отвсякъде... Не е ли смешен свянът ти?

 О-о-о... оглушителен звук! Цял църковен орган в гърлото 
ти, мили. Винаги съм знаела, че си талантлив. Но без малко да ме 
издухаш! Защо е това кихане? Отпусни се поне насън. Аз съм до (в) 
тебе. Добре, че успях навреме да се плъзна надолу по дихателната 
ти тръба. Какво усещане! Като на водна пързалка. Дано не те събу-
дих с радостните си писъци. 

 За какво беше толкова вкиснат на плажа през лятото, че 



78

отказа да се спуснеш с мен по водната пързалка? Само защото не се 
прибрах предишната вечер от дискотека. Глупчо! Разхождах се по-
сле по плажа с компания. Допихме си виното. Е, малко се поцелува-
хме... Нищо особено – само допълваше разкошно мига на изгрева. Не 
разбирам от какво се страхуваш. Ти винаги печелиш при сравнение, 
мили.

 Господи, колко са нежни коралите на белите ти дробове! 
Чувствам се като малката златна рибка от приказката. Рибка, 
която може да изпълнява желания, макар че – жалко – и ти като 
бабата си цар на странните желания. Как може да се иска например 
вярност? Все едно да искаш от човека да знае защо точно се е ро-
дил и как точно ще умре.

 Чувам прибоя на кръвта ти, мили, и чувствам как с мене 
става чудо. Никога не си вярвал, че те обичам, но ето сега – от 
любов се разпадам. И... о, Боже! Това било истинското, върховно-
то блаженство! Докато една част от мен продължава да танцува 
под тимпаните на пулса ти, сред коралите на дробовете ти, друга 
лети като в извивките на бобслей сред розовите тунели на черва-
та ти (дано успея да се захвана за някое влакънце преди края), тре-
та гори в лавата на кръвта ти, целува за миг сърцето ти. О, то 
рита като конско копито (защо не ме пуснеш в сърцето си?), аз те 
обичам, мили – излитам чак в нежната пихтиеста маса в главата, 
за да ти го кажа, не се страхувам да падна до мелницата на стома-
ха, за да ти го повторя. Може би най-сетне ще ми повярваш сега, 
когато – милиардна и многогласна – съм в тебе, мили: сред дюните 
на съединителната тъкан, сред паяжината на нервите, сред дър-
весината на полузаскрежените с тлъстини мускули, сред чудесата 
на клетките, по спиралните стълбища на оплетената ти наслед-
ственост. Никога не съм харесвала майка ти, мили. Баща ти, бог да 
то прости, беше прав – всичко лошо у тебе е от нея.
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 Боже, как мога да злословя сред храма на най-красивата, 
най-обичаната вселена! Простете ми, пещери от снежни слухови 
охлюви, сини вълни от зрителни езера, северно сеяние от нервни 
залези, калейдоскоп от кристални хармонии.

 ...Фойерверк от стрес в хипофизата, тътенът на сърцето, 
лава залива сталактонната структура на жлезите. Тестостерона, 
о, Боже, тестостерона – седефени скални отломъци в цветовете 
на дъгата... откога не сме се любили, мили. Реките от артерии и 
вени всеки миг ще прелеят... къде... къде... къде да се скрия такава... 
многочастна. Няма значение. Сега сме завинаги заедно, додето смър-
тта не ни раздели, любими.

 – По дяволите! Можеш да сънуваш и ада след препиване с 
кисело вино. Часовникът. Трябва да ставам. О, гърло, гърди, нався-
къде ме боли. Инфлуенца. Пак проклетият вирус. Значи днес: лег-
лото, телефонът, аспиринът, чаят. Аспирин и чай! Таня! Къде се 
е запиляла сега, като никога не става преди мене? Жена. Типично. 
Никога я няма, когато ти трябва, и – обратното...
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Имената на дните от седмицата
 

 На път за работа срещам млад човек. Видимо здрав, а се 
разхожда безцелно и на всичкото отгоре няма куче със себе си. Та-
кива хора събуждат силни подозрения у околните в една лютеран-
ска държава. Дали не търси нещо да открадне, редовно се питаме 
след 1994, когато Швеция влезе в Европейския съюз. Автоматично 
поглеждаме дали не носи пластмасова чашка за просене, дали дрехи-
те му не подсказват, че е нощувал навън в студената есенна нощ. 
Вглеждаме се дълбоко в очите му – дали зениците му не са разши-
рени от дрога. Ловим дъха му – дали не се е подквасил още от су-
тринта. Когато се разминем, обръщаме се след него, за да разчетем 
знаците на тялото – да не би да е тръгнал да си търси дърво, за да 
се обеси. 

 Странно ли ви звучи? Може би защото забравих да спомена, 
че най-висшата добродетел в една лютеранска страна е трудолю-
бието. Ако се случи да не обичаш работата си, то трябва да оби-
чаш труда. Тук всеки върви с решителни крачки по права линия към 
някаква цел, която винаги се оказва работа. Останалите са болни 
– душевно или физически. Дори и пенсионерите тук са страшно за-
ети. Даже и тези от тях, които бутат проходилки. Останалите 
или страдат от старческа склероза, или са се пропили. 

  Самата аз обожавам работата си. Тя е кръвта, която дви-
жи тялото ми. Тя е оста, около която се движи планетата ми. Тя 
установява реда в моя космос. За отбелязване е, че макар и заклета 
работохоличка, никога не съм работила нещо, за което да не съм 
била готова да вляза в огъня. Или може пък да съм работохоличка 
именно защото за всяка работа съм готова да вляза в огъня? 
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 Дълбоко някъде в посъзнанието ми, зад една желязна врата 
е скрита градина с овощни дървета, с пойни птици и с цветя, кои-
то разцъфват само ако ги помилваш. В средата клечи момиченце, 
което търпеливо чака една целуната от него пъпка да се превърне 
в ухайна роза. Каква ли ще е на цвят, е единственият въпрос в гла-
вата на това дете, което няма ни най-малка представа кой ден от 
седмицата е. 
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За спуканата купа и за бабичката
 

 Току-що се върнах от работа. Усещам как ти, читателю, 
дописваш едно автоматично „уморена“, но е тъкмо обратното. 
Аз се върнах от работа, преизпълнена с енергия и бодрост, както 
винаги. Осемчасов работен ден, пълен със срещи, разговори, вниква-
не в чужди съдби и с измислянето на стратегически планове как да 
се промени животът на този или онзи, а после – и бабуването при 
раждането на самата Промяна, ме зареждат с мегаенергия. Питате 
се какво работя? Не, не съм Господ. Само срещам хора, които са 
загубили работата си, както и надеждата, че ще могат да си наме-
рят нова. Наблюдавам колко зависим всъщност се оказва човекът 
от това да се легитимира чрез семейното и общественото си по-
ложение пред света и пред самия себе си. 

 Може би, понеже у нас се таи едно генетично вродено съм-
нение в собственото ни съществуване, ние се опитваме да си 
намираме опорни стълбове, за да не се изгубим в преднаталната 
светлинна каша на сътворението. Тези опорни стълбове: родово 
дърво със спомени, спътник в живота – плътно до нас и понякога 
даже в симбиоза, деца с бъдеще, колеги в работата, са нашите сви-
детели. Те доказват, че денят се е случил, че сме били и че все още 
сме тук, на тази земя и под това небе. Те са нашите рани от кръста, 
които можем да докосваме всеки божи ден, за да повярваме в чудо-
то и в абсурда на нашето собствено съществуване. Странното е, 
че почти не се досещаме, че може би се сънуваме взамно... Но това 
е друга тема... 

 Та, върнала съм се аз сега, пълна с енергия от работа, да, ама 
след час трябва да ходя на политическо събрание. Е, днешният ден 
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казва майната им на съмненията за личното ми съществуване. Сега 
трябва да хапна нещо, преди да изляза. За късмет имам останала 
от вчера една крем- супа от аспержи и пресни картофи. Не мога да 
се сдържа да не кажа рецептата: прибавят се само малко зехтин и 
магданоз и се прекарва през миксера. Бързо, полезно, приятно... 

 Изваждам стъклената купа с остатъка от супата – точно 
за една бърза порция – и я пъхвам във фурната. Ще се стопли, дока-
то се приготвям за събранието. И се разфучавам наоколо, защото 
откривам, че мога да посвърша и нещичко друго, преди да изляза.

 По едно време решавам, че супата се е стоплила, грабвам 
големите сиви ръкавици на бели звездички и изваждам купата от 
фурната. Без да губя време, започвам да наливам съдържанието є в 
огромната индийска чаша със сини пауни, която си купих наскоро. 

 Тогава точно се чу едно прозвънване а ла капела, едно ангел-
ско песнопеене, сякаш всичките небеса изведнъж се отвориха и от-
там отекнаха струните на изначалното сътворение. Замръзнах на 
място с купата в ръце. Не да не са ми се причували и привиждали 
неща и преди, но този път беше различно. Имаше нещо прощално в 
тези звуци и от тях сърцето ми се сви. Прозвънването се повто-
ри и тогава видях, че купата се беше напукала откъм страната, от 
която наливах. Оставих я за малко встрани да се поохлади и отлях 
остатъка от супата при сините пауни. Кой ли ги е измислил? Не 
стига, че са пауни – необикновени птици, пък и небесносини. Като 
по чудо купата не се разпадна. Тя стоеше сега празна, стъклото є 
беше замъглено от моята вкусна супа, а пукнатината беше подобна 
на ледена рисунка върху зимно стъкло от детството на хората 
над средна възраст. Стъклото се беше разпукало в звездата, от 
която идваше. Естествено, заля ме веднага вълна от вина: защо 
избързах да я сложа от хладилника веднага в горещата фурна, дали 
не я държах прекалено дълго там, защо не изчаках, преди да отлея 
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супата... Ето на – сега небесните пауни є взеха душата...
 Тази купа, както всичко останало, си имаше история, дълга 

история. От нея един трудолюбив писател като нищо би извадил 
няколко романа, би бил наречен „душеведец“ или нещо друго също 
така неразбираемо и би получил престижни награди, на които и 
имената не съм чувала. Аз обаче мисля, че времето на този свят е 
прекалено кратко за подобни работи, затова ще ви кажа, че кога-
то купата се пропука и аз свърших със самообвиненията, преди да 
я оставя, добре обвита, в кофата за боклук, преди да я целуна на 
раздяла, знаейки, че ще се върне в огъня, от който е дошла, защото 
при нас отпадъците се изгарят... , преди всичко това написах на 
един лист с първия попаднал ми молив: За спуканата купа и за бабич-

ката. 

 Ами да. Тази купа ми е от една умряла бабичка. Не от нея 
лично, разбира се, а я получих от внука є след нейното погребение. 

Имам чувството, че тази бабичка, която всъщност се 
казваше Ула, беше вплетена през последните тридесет години в 
живота ми: първо чрез близките си, после – лично, а накрая – и 
чрез въпросната стъклена купа. Тя живееше в отсрещната къща 
и от входната си врата я виждах как, дребна и белоснежно крот-
ка, наглежда цветята на терасата си. Но не винаги е било така. 
Най-напред в къщата живееше семейството на дъщеря є. Едното 
им дете, Ханс, беше на годините на най-малката ми дъщеря и те 
бяха в един клас в отделенията. Беше втората ни година в този 
малък град, на този северен полуостров, когато дъщеря ми се върна 
с огромен вътрешен кръвоизлив под коляното на левия крак. Ханс я 
бил ритнал със зимните си обувки, докато се люлеела на люлката. 
По-късно учителката ми обясни, че бащата на Ханс пиел и биел 
майка му и детето явно е решило, че така се оказва внимание на сре-
щуположния пол. Не знаех какво да мисля. След като  поотраснаха, 
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те двамата наистина изживяха някакво увлечение. Накрая майката 
се разведе и замина, като взе и дъщеря си със себе си. Бащата се пре-
несе някъде другаде, а в къщата заживяха Ула и Ханс. Ула го отгледа. 
Майката идваше от време на време да ги навестява. 

 Един ден, вече в гимназията, Ханс изпадна в психоза. Оказа 
се, че пушил усилено марихуана. Дойде вкъщи, за да ни донесе мине-
рална вода, като ни закле да не пием вода от чешмата, защото ще 
станем зомбита като всички останали в града и ще смърдим на 
разлагащи се трупове. Очите му бяха като прожектори. Цялата 
история продължи месец, а той ни навестяваше ту под образа на 
Христос, ту под образа на Дявола, според собствените му думи. 
Имаше ли го, или го нямаше – снажен и разтреперан като дете. В 
кои паралелни реалности бродеше духът му... 

 През всичкото това време Ула продължаваше да пазарува, 
да готви и да му поднася супичка може би в същата тази стъклена 
купа. Не забравяше, разбира се, да наглежда и цветята на тераса-
та. Тя стоеше неотменно като бял стълб от сол, който полека се 
стапяше от среднощните є сълзи, но неотклонно маркираше „тук 
и сега“. Този път майката на Ханс остана цяла седмица – сигурно 
си беше взела отпуска. Обясни ми на научен език – тя работеше 
като медицинска сестра – какво става с Ханс, каза, че ще му мине 
и ми остави телефонния си номер да є звънна при необходимост. 
Звъннахме є само веднъж, когато Ханс изчезна. После се оказа, че 
е тичал из гората чисто гол, накрая счупил прозореца на някаква 
празна лятна къща и заспал там. Добре, че собственикът бързо 
разбрал каква е работата и го закарал в полицията. Ханс дори не се 
простуди, а беше късна есен. 

 Психозата наистина отмина, но момчето беше диагности-
цирано с шизофрения и започна да пие тежки лекарства. Спря да 
ходи на училище – и без това капитан на кораб нямаше да излезе 
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от него – и по цели дни се гърчеше под бича на страничните ле-
карствени ефекти. Ула отслабна още повече и се поприведе, стана 
някак прозрачна, но неотстъпно беше до него и до цветята. Дали 
от лекарствата, дали заради Ула, която не го остави да се изгуби в 
преднаталната светлинна каша на сътворението, Ханс започна да 
се пооправя, заизлиза и поработваше по малко. 

 Един ден той дойде у дома и каза, че баба му е умряла в съня 
си. Без да боледува, без да се оплаква, без да се залежава. Също като 
стъклената купа беше изпълнявала своя дълг до мига, в който про-
зрачното є сърце се беше пръснало в звездата, от която е дошло.
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Ден, подарен ни от рая
 

 Събота е. От терасата си виждам морето да искри под не-
вероятните за тези географски ширини 25 градуса. Въздухът е елас-
тичен и опънат като плацента върху града, затаен в благословен 
предрождествен миг. Събличам се и се излягам под моравите пету-
нии, върху единия от поизбелелите вишневи шезлонги. Пим-Пим, 
чихуахуато на дъщеря ми, се разполага отсреща, на другия шезлонг. 
Няколко мига се гледаме през щедро разцъфтялото бяло мушкато 
помежду ни, с присвити от слънцето очи, сякаш да разберем кой-
как. Пим-Пим е на осем години и много неща са му ясни. Освен това 
и по цвят, и по характер прилича на лисица. Аз се изтягам по гръб, 
за да събера необходимото количество витамин Д (по лекарско 
предписание) и се заслушвам в тишината на следобеда. Туристите 
си заминаха преди броени дни, а с тях си отидоха и шумните заба-
ви. Сега целият залив и всичкото хубаво предесенно време са само 
наши – на постоянно живеещите тук.  

 Чувам как съседите Ђдам и Ева, които са излезли отгоре на 
терасата над мен, започват да си говорят. Вместо да нарушат ти-
шината, гласовете им я задълбочават. От петнадесетина години 
насам сценарият е все същият. Ђдам, с дълбок бас, започва тихичко 
да обяснява местната политика, на което Ева алтово възклицава, 
за да го увери колко цени новините и преценките му. Интонаци-
ите са така еротични, че ако човек не знае езика, би си помислил, 
че си разменят любовни послания. Всъщност гласовете им се лю-
беха на терасата над главата ми и сякаш целият този, подарен ни 
от рая ден, им принадлежеше без остатък. Тук трябва да отворя 
скоба и да изясня, че моите съседи са благочестиви и  позакръглени 
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пенсионери. Обикновени ограничени еснафи. На терасата им няма 
цветя, а само два пъстри чадъра, под които тези разговори се раж-
дат. Нямат котка или куче. Никога не им идват гости. Сякаш се 
грижат само за отглеждането на любовните интонации на три-
виалните си разговори в дни, вълшебни като този. Диалогът се 
прекъсва от дълги паузи. В една от тях съседка от къщите по-долу 
започва да навиква децата си на арабски. После свраките започват 
да се карат. Ева и Ђдам обаче не реагират нито веднъж. Сякаш са 
се удавили в райския ден.

 Опиянен от гласа си и от игривото внимание на Ева, съсе-
дът се отплесва да разказва кого от героите на градските новини 
откъде познава. Сигурно за петнадесет години тя е чула всичко 
това поне хиляда пъти, защото прекъсва залитанията му с едно 
мелодично, но категорично Така е то. Тишината се връща с пълна 
сила. Обръщам се по корем и потъвам в нея. Пим-Пим поотваря 
едното си око, за да демонстрира вежливо внимание и после пак се 
отпуска. 

 С Ева сме съседки от тридесет години. Заварих я тук. Ни-
кога не сме си ходили на гости. Само се поздравяваме усмихнати, 
според тукашния обичай, когато се срещнем и си говорим за вре-
мето. Мярвах и сина є – дългокосо, русо момче, което се занимава с 
музика. Една от всезнаещите ми съседки ме уведоми, че мъжът на 
Ева, Алан, е болен от Алцхаймер и че е настанен в дом за възраст-
ни хора. Самата Ева не работеше – не знам защо, но беше пенси-
онирана по болест. Иначе имаше здрав и енергичен вид и се носеше 
бързо на възкривите си крака. Впрочем по това време половината 
население на Швеция беше в болнични или беше пенсионирано по бо-
лест. Тя си живееше кротко и тихо и само няколко пъти в месеца 
звуците на пианото ми напомняха за нея – тя свиреше все същите 
пет-шест псалма. 
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 Една нощ Ева започна да плаче на висок глас. Не плачеше, а 
виеше като вълчица, на която са отнели малкото. Когато се умо-
реше, спираше и после – пак. И така извива глас цяла неделя. Алан 
беше умрял. Странна беше тази седмица и объркваща. Вече се бях 
убедила, че шведите не показват много чувства, освен ако внезап-
но не се разгневят. На погребенията близките на покойника успява-
ха да се усмихнат, когато приемаха съболезнованията. Когато спря 
да плаче, Ева продаде пианото.

 Няколко месеца по-късно на едно от редките ми църковни 
посещения, я видях да седи на по-преден ред. Ђдам, който по това 
време работеше в църквата и се щураше около приготовленията 
на службата, се приближи до Ева и є каза нещо на ухото. Това я 
накара тържествено да се изпъчи и после да се огледа наоколо, за да 
види дали другите са забелязали височайшето внимание. Ђдам беше 
един от гробарите, но в лютерантската църква гробарите имат 
и задължения при подготовката на службата и при посрещането 
на богомолците. Ђдам беше облечен официално и се държеше тър-
жествено.

 След още няколко месеца и Ђдам, който беше заклет ерген, 
се пренесе в квартирата на Ева, а синът є се изнесе, за да не се върне 
никога вече. Само веднъж по тропота на детски крачета отгоре 
разбрах, че той вече има семейство и че им гостува. Повече не го 
видях. 

 Не след дълго Ђдам се пенсионира. При хубаво време чувах 
еротичния дует от терасата отгоре. Те правеха само това или се 
разхождаха с велосипедите си. Доста скоро Ђдам се промени. На-
едря и се обезформи. Сигурно така Ева убива мъжете си, си помислих, 
кой знае защо злорадо. Ђдам обаче не се даде. Започна всяка сутрин 
да ходи на тренировки в спортната зала. Срещах го понякога, ко-
гато отивах на работа, с пухтене да изкачва стъпалата към къщи. 
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Разменяхме по няколко думи. Виждаше се, че е доволен от себе си. 
Ева обаче не се промени през всичките тези години. Другата двойка 
съседи остаряха. Сменяха им стави. Един отсреща почина. Самата 
аз не съм същата. Ева обаче все така пъргаво мести възкривите си 
крака и сякаш се е консервирала. 

 Отдавна ми се искаше да напиша за еротичните разговори 
на терасата отгоре, но изчаквах да се случи нещо, да има завръзка. 
Но в днешния ден, подарен ни от рая, усетих, че никога нищо няма 
да се случи, че нищо не може да се промени, че всичко това е вечно 
и ще остане записано на камък. Винаги, до края на света в такива 
дни гласовете на Ева и Ђдам ще се любят на терасата над главата 
ми, а аз ще потъвам в тишината на паузите, докато си разменям 
многозначителен поглед с Пим-Пим. 
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Червена шапка, сиво палто 

 На връщане от работа още в началото на нашата улица 
забелязвам фигура, която се спира пред всяка врата, понавежда се и 
после отминава към следващата. Свидетелите на Йехова, си казвам, 
от по-срамежливата фаланга, които се задоволяват само да разпростра-

няват своя малък вестник с бомбастични заглавия сред най-безгрижната 

част от населението, тези, на които не им пука къде ще отидат след 

смъртта си.  
 Приближавам и виждам, че това е слабичка жена на прекло-

нна възраст. Червената є шапка контрастира на сивото палто и 
свети като фар за изгубени души в снежната привечер. Виждам, че 
чете внимателно имената върху пощенските кутии. Търсите ли ня-

кого, питам. Да, казва. Търся брат си. Как се казва? – искам да помогна. 
Тя се замисля, поглежда ме внимателно и накрая отговаря Свен Свен-

сон. Хм. Най-типичното шведско име, казано след толкова дълга 
пауза? Вглеждам се в очите є. Шапката є може да свети като фар, 
но в очите є е слязло мъгливото зимно небе. Няма такъв на наша-

та улица, но може да е на другата, на Timmermansvägen. Тя благодари 
и поема по стълбите нагоре. Отдалече я виждам как като кълвач 
продължава да кълве червейчетата на буквите в чуждите имена. 
Дали това засища глада є за близост, или го увеличава?
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Разговор по телефона на кон с черно куче
 

Телефонът звъни. Обажда се дъщеря ми. Гласът є е безцве-
тен и глух. Сърцето ми трепва като внезапно пришпорен кон и 
хуква през стърнищата на предположенията. Нещо се е случило. 
Нещо недобро. В училището е тъпо. Всички играят театър. Всичко е 

безсмислено. Боя се да стана от леглото, защото ще трябва да свърша 

нещо безсмислено – с усилие изрича дъщеря ми. 
 От опит знам, че ако се впусна в утешения, в психологи-

зиране или във философстване, черното куче, което я стиска за 
гърлото, ще ми затвори телефона. А ми се иска да є кажа, че нищо 
не е такова, каквото изглежда, когато влезеш в него. Иска ми се да 
извикам: Моля те, намери веднага едно цвете, почукай кротко на вра-

тата му. То ще те пусне вътре. Там има катедрала, пълна с възнасящи 

ухания, с искрящ живот и благодат. Това цвете живее кратко, но е цяла 

вселена, която приютява пчели, пеперуди, мравки, ветрове, болни души и 

нови светове! 

 Вместо това, докато конят с наведена глава рие с копи-
то сред едно опожарено стърнище, кратко и с авторитета на 
доктор казвам: Прилича на началото на депресия. Черното куче не 
обича да го назовават по име. То не обича светлината. То нищо 
не обича. Но не се дава лесно. Вземам двойна доза антидепресанти. 

Също с лекарски тон ме парира дъщеря ми. Освен това може би ходя 

на погрешна програма. Един учител казал на моята приятелка Ева, че 

с такава диплома няма да мога да работя в психиатрична клиника. А 

моят приятел провери и ми каза, че заплатата ще бъде мизерна. Как ще 

живея с тези пари? Всичко е съвсем погрешно! Пяна капе от устата на 
черното куче и зъбите му са оголени. 
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 Ще проверя. Казвам кратко. Отварям с копито чичко Гугъл. 
Констатирам, че курсът не е погрешен. Започват да учат психоло-
гия и да практикуват в психиатрията едва в третия семестър. И 
първоначалната заплата не е лоша – 25 000 крони. И професионали-
стите в тази област са много търсени на работния пазар. 

 Звъня, за да є го кажа. О, отвръща тя и искрица живот 
се появява в гласа є. Сигурно е така. Учителят, с когото е говорила 

приятелката ми, преподава литература и сигурно не е добре осведомен, а 

приятелят ми трябва да е гледал на погрешно място в интернет. Чер-
ното куче подви опашка. Конят изцвили, защото намери малко 
новопоникнала зеленина сред стърнището. 

 След години колебания дъщеря ми реши, че освен поет и пре-
водач на този свят би могла да бъде полезна и на хора, които също 
като нея страдат от психически заболявания. Защото ги разбира. 
Защото знае. Защото не се страхува от техните бълнувания. Иска 
ми се да є кажа, че да, в това е смисълът – да имаш средства, въз-
можности и желание да помогнеш на някого. Там е спасението за 
всички ни. Това е единственият начин да помогнеш и на себе си. Но 
мълчаливо продължавам да паса. Ще є го кажа друг път. Или няма да 
є го кажа. Тя сигурно и сама го чувства, щом иска да получи диплома 
за работа в психиатрията. 

 Добре. Затварям. Отивам да пера. Кратко казва тя. Не мисля, 
че на света е имало майка, която толкова много да се е радвала да 
чуе, че дъщеря є отива да пере. Конят отпусна глава на рамото ми 
и топлият му дъх докосна лицето ми.
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Призраци от престарялата кооперация 
на самотниците

 Вече десета поредна вечер над главата ми трополят дет-
ски крачета. Чудя се откъде се взеха в нашата престаряла жилищна 
кооперация, която обитават предимно самотници. До мен се на-
стани едно момиче от Босна, което работи от сутрин до вечер, 
а в съботите прави купони. В съседство с нея е чистачката Ана – 
разведена от тридесет години и пенсионирана от половин. Нейна-
та дъщеря и порасналите є внучки идват веднъж в месеца. До нея 
живее стар ерген с един-единствен приятел, с когото си разделят 
грижите по кучето. Над моя апартамент чувам гласовете на Áдам 
и Ева. Áдам е бездетен, а дългокосият син на Ева и внуците є не 
са идвали от години. В съседство са осемдесетгодишните Ерик и 
Елни, които са бездетни. От две години насам вечно усмихнатата 
Елни не излиза вън от вкъщи, защото краката не я държат, а Ерик, 
със запазената си стойката на военен, излиза само за да напазарува 
и вече не се спира, за да размени по някоя добра дума със съседите. 
До тях живее Мона. Нейният дребничък мъж се помина от пиян-
ство преди двадесетина години. Докато беше жив, човек можеше 
да ги види да се подпират един друг по улиците, но след смъртта 
му тя престана да пие. Явно го е правила, за да си има той компа-
ния. Нейна съседка е една полякиня, чието семейство е в Полша. 
Така че въпросът кой трополи отгоре остава напълно отворен. 
По стъпчиците преценявам, че децата са най-малко четири, а по 
гласчетата – че са момиченца и момченца между три и пет години. 
От време на време топка или някаква друга играчка тежко тупва 
при тях на пода, а при мене – на главата. Възторжени писъци се 
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смесват с ревове. Боже мили – казвам си около среднощ, – нямат ли 
родители тези деца, да ги сложат да спят. В интерес на истината 
никакъв глас на възрастен не се чува. Децата си бесуват както си 
искат и докогато си искат. Чак след полунощ настъпва пълна ти-
шина и аз отивам да си легна, но сега пък мисълта за това кои са 
играещите деца не ми дава да заспя. 

 И понеже живея в престарялата кооперация на самотни-
ците, мислите ми вземат мистичен обрат. Може би чувам стъп-
чиците на мои деца, които са избрали да дойдат в най-тежките 
и абсурдни години на живота ми и затова са били абортирани... 
Може би чувам игрите на децата, сънувани от дъщеря ми Мария. 
Тя е родена с Даун синдром и се разтапя при срещата с всяко де-
тенце, което се изпречи на пътя є. Вече вкъщи, тя пренася своите 
майчински ласки върху усмихнатите кукли и топлите си мечета-
та... Може би това са мечтаните дечица на Ерик и Елни...

 Днес по обяд, на път за супермаркета, срещам Мона. Спи-
рам я и є разказвам за мистичните деца, които всяка вечер си иг-
раят над главата ми. Може бе нейните внуци є гостуват? Мона се 
ококорва и категорично казва, че на техния етаж от кооперация-
та няма никакви деца. Колкото до нейните собствени внуци, те 
живеят в Стокхолм и я си дойдат, я не веднъж в годината. Освен 
това те вече са пораснали големи. Няма какво да питам повече. За-
гадката си остава. Разделяме се приятелски и всеки си продължава 
по пътя.

 Факт е обаче, че вечерта, колкото и да се ослушвах, не 
чух трополене на малки крачета от горния етаж. Нито на след-
ващата вечер, нито на по-следващата. Може би духовете на 
отвъдното се успокоиха, когато заговорих за тях на друг чо-
век посред бял ден? Забелязала съм, че когато разкажеш болка-
та си на някого, дори и да е чисто физическа, тя  преминава. 
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Сякаш думите я разсейват. Може би затова пък не е добре да се го-

вори за любовта – да не вземе да излинее – казвам си на заспиване.  
Но много ще ме е яд, ако в тази престаряла кооперация на самотници 

Мона си е пускала стари записи или видео с децата или внуците си и пове-

че не смее да го прави заради мене, си казвам на другата сутрин.
 Когато се пресягам да отворя гардероба, за да се приготвя 

за работа, забелязвам върху бялата повърхност на едното му кри-
ло драсканица с черен молив. Тя е в долната половина на крилото, 
едновременно неуверена и смела, като че ли дете между три и пет 
години е държало молива.
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Когато боговете се намесят 
 

 Вече час колата пъпли нагоре и се извива на осморки. Със 
замъгленото си съзнание чувствам как тя танцува самба със зми-
евидния път, който се извива по самия връх на планинския хре-
бет. Пътуваме вече трето денонощие. Пер все така съсредото-
чено държи волана, а аз ту задрямвам, ту се събуждам от неговите 
шеговити реплики. Я гледай тоя как е паркирал колата. Паркирал? 

Къде? – наострям уши аз. Пътят е тесен като острието на нож, 
а от двете му страни има само дълбоки пропасти. Ей тая, жълта-

та кола – сочи Пер. Разсънвам се съвсем. Въпросната жълта кола е 
спряла на склона от лявата страна на пътя, малко преди да стигне 
дъното на пропастта. Като по чудо не се е обърнала и оттук 
изглежда като забравена детска играчка. Може и наистина да е иг-
рачката на някое божествено дете. Ние пътуваме все пак по един 
от хребетите на Олимп, а забавленията на боговете понякога са 
доста странни. Дръж здраво волана, че както сме натоварени, ако не 

вземем някой завой, може да паркираме и по-зле от жълтата кола – каз-
вам назидателно, защото ме обзема мистичен ужас. Главата ми е 
пълна с чудовищни истории за това как гръцките богове, начело 
със Зевс, се разправят с нещастните смъртни, които им се из-
пречват на пътя. На мястото на хоризонта, сред бели облаци и 
мъгли, като наблюдателници стърчат седем почти 3000-метро-
ви върха. Оттам нашият лъкатушещ път, нашата раздрънкана 
кола, нашите надежди и нашата съдба сигурно се виждат като на 
длан. Пер се разсмива безгрижно с пълен глас. Под рижото знаме на 
косата лицето му самодоволно се зачервява – сякаш е готов да се 
състезава с боговете на тези непристъпни върхове. Или пък се смее 
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от чисто скандинавско невежество – в училище не са и чували за гръцката 

митология – мисля си ядно. Има нещо особено в смеха на червено-
косите – нещо невъздържано и трудно за озаптяване като огъня, 
нещо освобождаващо като земетресение. 

 С Пер се запознах на някакъв курс по компютърна грамот-
ност. В междучасията си говорехме за алтернативни енергийни 
източници. И двамата бяхме запалени по темата, но Пер беше на-
трупал много опит в това отношение. Дори няколко години беше 
живял в къща със собствен електрически и вятърен генератор, със 
слънчеви панели в Свинесундския фиорд, на самата граница между 
Швеция и Норвегия. 

 В края на миналия век в България опустяха много фабрики и 
доста хора се чудеха кой път да хванат. При едно от пътуванията 
ми в България Пер ме придружи и тогава обиколихме разграбени 
фабрики и хотели по Черноморието, за да установим, че съзнание-
то на хората е много далеч все още от тези напреднали техно-
логии. Чувствахме се неадекватни като пришълци от бъдещето. 
Пер обаче се влюби в България, а после и в една от готвачките в 
любимата му русенска пицария. Задържа се там няколко месеца. Ко-
гато се върна, ми показа снимка на персонала на пицарията, посочи 
ми една чернокоса жена в средата и каза, че ще се жени за нея. Пер 
е прехвърлил четиридесетте, разведен, дъщерите му са големи и 
всяка е тръгнала по своя си път. Работил е в строителния бранш, 
бил е луда глава на мотоциклет и си беше повредил лявото коляно, 
така че често се оплакваше от болки и понякога понакуцваше. Ина-
че всичко му беше на ред. Печелеше добри пари. Защо да не се ожени 
пак? Разбрах, че избранница му се казвала Марго, че е на тридесет, 
че разговаряли на лош английски и че е вдовица със седемгодишна 
дъщеричка, Ива. Пер започна да планира преместването си в Бълга-
рия. Дотук добре, но после започна да ме врънка да пътувам с него, 
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защото нямало как сам да се оправи по балканските граници. Тога-
ва България още не беше влязла в Европейската общност, поради 
което границата ни с Гърция беше строго охранявана като крайна 
граница на общността. От друга страна, и войната между бивши-
те югославски държави беше в разгара си. 

  И ето ни на път в самия край на октомври и в началото 
на новото хилядолетие. Пер е натъпкал един стар минибус със 
своите съкровища, които се състояха изключително от машини 
със съвсем непознати за мене имена. На покрива на колата беше 
закрепил два велосипеда. Само двете седалки отпред бяха свободни 
за сядане. Решихме да избегнем войнствените западни съседи, кое-
то доста удължи пътя ни. И така една тиха късноесенна привечер 
взехме от Гьотеборг ферибота за Кил. Оттам минахме цяла Гер-
мания по перфектната є и убийствено скучна магистрала. После 
на магистралата в Италия сменяхме гума посред нощ и в проливен 
дъжд на светлината на светкавично профучаващите коли. От Ан-
кона взехме ферибота „Херкулес“ за Игуменица. И добре, че беше 
Херкулес, иначе като нищо щяхме да го потопим с нашата кола, на-
товарена с всякакви железарии. Там имахме време да се почувства-
ме за малко хора. На чаша уиски Пер се размечта за бъдещия си жи-
вот, а аз му се радвах, въпреки че дълбоко в себе си го смятах за луд. 
Както и самата себе си, разбира се, защото кой нормален човек се 
впуска в подобна авантюра, та било то и заради влюбен приятел. 
След Игуменица ни чакаха планинските пътища и прищевките на 
боговете.

 Някъде по средата на пътя чухме по радиото за земетре-
сение в Адриатическо море около Игуменица. Бяхме се изплъзнали 
само с няколко часа от гнева на Посейдон. Денят вече преваляше, 
когато запрехвърча сняг. Излезе вятър и заблъска в предното стък-
ло. Зевс се смееше гръмогласно по върховете, бялата му брада се 



100

тресеше и ръсеше ли ръсеше все по-гъст сняг. Пътят се гърчеше 
под снежните камшици. Вместо да забави, Пер увеличи скоростта. 
Нали си беше богоборец, мислеше, че ще може да се измъкне невре-
дим от снеговалежа и да изпревари нощта. А аз вече си представях 
как пътуващите на другия ден сочат един малък като захвърлена 
детска играчка червен микробус с два велосипеда отгоре. Я гледай 

как е паркирал този! 
 Измъкнахме се на косъм от лапите на олимпийските богове. 

Със страхопочитание си казах, че явно червенокосият Тур е прос-
трял вълшебния си пояс пред нас и с чука си Мьолнир е преградил 
пътя на снежната буря на капризния Зевс оттатък планината. 
Когато приближихме граничния пункт на Кулата, вече знаехме, че 
много коли след нас са закъсали насред планината, хванати в капана 
на снежната буря.

  Надявахме се граничарите да спят в този ранен час, но не 
би. Появи се един съвсем бодър чиновник, заговори ни на българ-
ски и започна да оглежда колата. Тя беше така натъпкана, че през 
страничните стъкла нищо не се виждаше. Накара ни да повдигнем 
задния капак. Гледката ме накара да изтръпна. Беше по-страшно от 
битпазар. По това време се искаха документи за всичко, което 
се пренасяше през тази граница. Пер, разбира се, нямаше никакъв 
документ. Чиновникът остави капака отворен и извика един по-
млад колега. Посочи драматично битпазара и патетично изрече 
знаменателната фраза, която щеше да ни разсмива години напред: 
Джангър-лангър, няма документ! Положението не позволяваше смях. 
Вместо това, въоръжена с най-чаровната си усмивка, се заех да 
обяснявам любовната история, която беше довела до Джангър-лан-

гър, няма документ. Лаская се от мисълта, че разказът ми е бил тро-
гателен. Давам си сметка обаче, че по-скоро се е намесила майката 
на Тур. Богинята на  любовта Фрея явно ми е заела вълшебната си 
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кехлибарена огърлица Бризингамен, с която съм заслепила митнича-
рите, които по начало са хора, можещи да оценят хубавото. Кога-
то първият митничар махна великодушно с ръка в стил какво да 

ви правя, усетих как пак се провряхме през иглени уши и пак с помощ 
свише. 

 Зазоряваше, когато навлязохме в българска земя. Пер поглед-
на рижия изгрев и с възторжено облекчение възкликна: Ех, хубаво 

е да си дойде у дома човек! Не е ли това моята реплика, си помислих 
малко засегната, но бързо му простих. Човекът не беше спал три 
денонощия. Беше придремвал само по петнадесетина минути тук-
там по пътя. Пък и нали щеше да се жени. Явно му се беше покачил 
адреналинът. 

 Оставих Пер да се носи по водите на любовта в крайду-
навския град, а аз се заех с моите работи и скоро отлетях обратно.

 При следващото си посещение в Русе бях поканена на гос-
ти у Пер и Маргарита. Запоказваха ми снимки от сватбата си 
– бяха елегантни и някак горди. Пер беше осиновил дъщеричката 
є. Червенокосата, къдрава и луничава Ива се въртеше около нас. 
Чернокосата Маргарита изглеждаше добросърдечна и много пряма. 
Тя използва един момент, в който Пер беше излязъл за цигари, и ми 
заразказва за първия си мъж. Може да съм го познавала. Завършил 
е същият университет като мене. Преподавал български и лите-
ратура. Разказа ми как са се срещнали случайно чрез познати, в мо-
мент, в който той се бил разделил с дългогодишната си приятел-
ка, как набързо є предложил брак и как набързо се родила Ива. Как 
се грижел за нея и не я оставял да работи, за да може да се грижи за 
детето. Починал от сърдечен удар на четиридесет години, кога-
то момиченцето било едва петгодишно. После излезе от стаята 
и се върна с една поизбеляла негова снимка. Полазиха ме тръпки. 
От снимката ме гледаше червенокосият Иван, в очите му искреше 
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смях. Преди да напуснем Русе, аз и мъжът ми общувахме често с 
него и тогавашната му приятелка – певица в операта. Освен черве-
нокос Иван беше луда глава. Беше се обръщал някъде по пътищата 
в Коми с камион и после едва го бяха спасили. Беше загубил левия си 
крак и ходеше с протеза, но без бастун. Веднага ми светна цялата 
картина: Пер, Тур, Фрея. И чух смеха му – невъздържан и труден за 
озаптяване като огъня и освобождаващ като земетресение. Седи 
си този изкусен манипулатор на един облак и се смее. 

 През следващите години Пер работеше около шест месеца 
в Швеция, а през останалото време живееше в Русе. Маргарита 
не работеше, а се грижеше за домакинството и за дъщеря си. Ива 
порасна и се разхубави. Седефеното є лице сияеше сред облак от 
червени къдрави коси. Беше умна и амбициозна. Приеха я да следва 
медицина. 

 В края на втората година от следването є, веднага след но-
вогодишните празници, Пер ми се обади по телефона. Моята Марго 

почина. – Почина? Как? На 48 години? Оказа се, че внезапно загубила 
свяст и починала само за три дни в болницата, без повече да дойде 
в съзнание. Някакъв зловещ вирус-убиец я бил нападнал, според лека-
рите. 

 Скоро Пер се пенсионира и се премести окончателно в Бъл-
гария, а Ива стана хирург-ортопед. Колкото пъти Пер ми се обади 
по телефона, все се хвали с нейните професионални успехи. Те все 
още общуват на някаква смесица от български и лош английски, но 
който ги види заедно, вижда баща и дъщеря – и двамата червеноко-
си и луничави, а смехът им е невъздържан и труден за озаптяване 
като огън и освобождаващ като земетресение. 
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Целият свят е нашата детска площадка

 Това беше девизът на европейския фестивал на детските 
игри в Кавала. Присъствах като един от организаторите и водех 
със себе си две шведски момчета, придружени от бабата на едно-
то от тях. Въпросната баба, която впрочем се казва Мари, е моя 
връстничка и работи като учителка в едно от училищата на на-
шия малък град. Наистина падна голяма игра – с топка, с камъчета, 
с ластици – децата добре знаят, че може да се играе навсякъде и с 
всичко. Между тях сновяха клоуни, „живи статуи“ се оставяха да 
бъдат пипнати, гиганти на кокили гледаха на света отвисоко. 

 За разлика от всички останали Мари и аз сме настанени 
в Шведския писателски дом. Уморени от игрите, пъстротата и 
слънцето, пием привечер изстудена рецина на таванската тера-
са на къщата, която някога, по времето на тютюневата епоха, 
шведите построяват за търговската и консулската служба. От-
татък голямата свечерена градина светят домове и кораби в море-
то. Мари е руса, пухкава, пъргава, приказлива и когато не е усмихна-
та, се смее. До нея аз сигурно изглеждам като погребална маска. Така 
де, кой сериозен човек се смее за щяло и нещяло. Пък и от анализи и 
дисекции на ситуации наистина не ми остава време за усмивки. 

 Споделяме впечатления от изминалия ден. Оказва се, че 
Мари е видяла само забавни неща и докато ги разказва, звънкият є 
смях се разсипва по терасата, разпръсква се в градината и се тър-
кулва по стръмната улица чак докато цопне в Егейско море за из-
ненада на задрямалите риби. Когато отваряме втората бутилка, 
Мари внезапно казва: Днес ми се обадиха, че Ѓлин е влязла в родилното. 

Малко рано, но няма значение. Ѓлин е средната є дъщеря, която е 
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женена за брокер. Наострям уши, но Мари се връща към днешните 
смехории. 

 На следващия ден още от суртинта се изгубваме в пъстро-
та, детска врява и слънце. В мен обаче се е закотвила новината за 
предстоящото раждане на Éлин. Вечерта реанимираме на същата 
тераса, с чаша рецина в ръка. Мари е неуморна в смехориите. По-
дозирам, че ходи наоколо със специално сито в ръка, което пресява 
деня, докато в него останат само златните зрънца на забавните 
истории. Сега под звездите тя ги претопява в златни звънчета, 
които щедро огласяват нощта. 

 Тъкмо решаваме да се отправим към леглата и Мари съоб-
щава, че лекарите са били принудени да оперират Ѓлин, че тя е 
загубила много кръв и че днес є преливат. Аз цялата настръхвам: 
Как така? Защо? Какво става с бебето? Мари ме поглежда учудено: 
Откъде да знам? Аз съм тук, а тя е там. При нея е мъжът є. Лекарите 

да се оправят, това им е работата. Бащата на Мари е бил известен с 
всеотдайността си лекар, за когото още се говори с добро в нашия 
край. Не е чудно, че вярва в медицината и в болниците. Ако бях на 

твое място, честно ти казвам, щях да се побъркам. Щях да искам да съм 

там, да помогна с нещо, вместо да седя тука и да си представям ужас-

ни неща. Мари повдига почти невидимите си вежди. Какви ужасни 

неща? Слава богу, нямам нито капка въображение. Кълна се, че не мога да 

си представя каквото и да било. Лекарите сигурно си разбират от рабо-

тата. Освен това аз съм доволна, че съм тук сега с Джим. Той има много 

силна връзка с майка си и щеше да се тревожи много, ако беше там. Джим 
е първородният син на Ѓлин от някакъв англичанин. 

 Знам, че въображението е най-добрият приятел и най-ло-
шият враг на човека, но никога не съм си и помисляла, че мога да 
срещна човек, на когото то изцяло да липсва. Уверила съм се, че 
животът е несправедлив, но сега ми се видя прекалено на някой да 
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му е толкова лесно да следва рецептата на мъдреците за живот 
единствено в настоящето. Усетих насред изумлението ми в мен 
да се отваря врата към друго измерение. Оттатък нея никой не 
претендира за божественост. Там ти вярваш, че всеки си знае ра-
ботата и си я върши, а самият ти винаги си там, където трябва 
да бъдеш. 

Разбрах, че ще трябва още много рецина да изпия с Мари. И 
дори се опитах да си скърпя сито за златни зрънца. 

 В последния ден преди отпътуването ни се разбра, че Ѓлин 
и малката Софи са добре и са изписани от болницата. Значи лека-
рите наистина са си свършили добре работата. 

 След завръщането ни в Швеция продължихме с испанско 
червено вино, а претопените златни звънчета на дните ни сега 
падат привечер от терасата на Мари и цопват направо в Северно 
море. Всъщност не знам докъде се чува звънът им, защото целият 
свят е една детска площадка.
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Историята на прахосмукачката

 

Слънчев ден – идеален за чистене. Усмихвам се неволно, за-
щото веднага се сещам как като студентка се превивах от смях, 
когато Снежина имитираше майка си, лека є пръст: Какъв хубав ден 

– идеален за пране. Слънчевите дни за нас бяха дни на блажено шляе-
не, галене на улични котки и пописване на някой и друг възторжен и 
трудноразбираем стих ей така, на коляно. Сега съм на нейната въз-
раст оттогава и я разбирам, че е чакала слънчевия ден да простре 
прането в тесния си от цветя търновски двор. 

 Слънчевият ден е идеален и за чистене, защото тогава 
няма тъмни ъгълчета и всичкият прах направо ти избожда очите. 
Е, като свърша, може и да изведа кучето на разходка за наша обща 
награда. Както винаги, когато извадя прахосмукачката, и сега то 
е станало невидимо. Следи ме под око от скривалището си като 
луда за връзване, докато аз и моята тежка, стара прахосмукачка се 
развихряме. 

 Обляна в пот, спирам накрая неравната битка с ентропия-
та, но мисълта, че тази, точно тази битка е спечелена, ме изпълва 
с блаженство. Тъкмо се навеждам да потупам с благодарност мо-
ята вярна прахосмукачка, да я изключа с обещание за пълноценна 
почивка до другата битка, когато нейният глас се променя. Както 
майката долепя длан до челцето на зачервеното си дете, така и аз 
долепих длан до устата на моята вярна прахосмукачка. Вместо да 
засмуче, както винаги дланта ми с игривото – здравей как си – аз съм 

добре, тя ме обля с тежко, топло дихание. Вместо да вдишва прах, 

тя издишва своята старост, си казах. Тя беше още топла от нашата 
последна битка и моторното є сърце биеше, но за първи път беше 
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започнала да въздиша и вече не можеше да се спре.  
Засуетих се. Смених є книжната кесия с нова, пусках я и я 

спирах няколко пъти, потупах я по кожуха, да не би пък да се е зада-
вила. Гледах през всичките є тръби и маркучи слънцето, но нищо 
не помогна. Когато пак я пуснах, тя въздишаше така тежко, че ре-
брата є се повдигаха.  

Спомних си за свекърва си, която умря в ръцете ми в една 
римска болница – точно така силно издишваше в последните часо-
ве. Дишането є се местеше все по-нагоре от стомаха към гърлото, 
докато накрая издиша и последния живот, който є беше останал.

 Чувам как някакъв млад човек, за когото слънчевите дни са 
дни на блажено шляене и галене на улични котки и писане на неразби-
раеми стихове на коляно, се превива от смях: какво се захласваш, ако 

нямаш пари, да спестя от закуските за нова прахосмукачка. Аз вече си 
купих нова: малка, модерна, без хартиена торба и сребриста като 
самолет. Новата прахосмукачка обаче е я на месец, я на година и е 
зелена като тебе. Тази въздишаща прахосмукачка е била с мене цели 
тридесет години. Чак толкова дълго мъж не се е задържал. Част от 
моята душа е в нея и част от нейната душа е в мене. 

 Тия дни, пет минути след като влязох в офиса, колежката 
ми казва: Знаеш ли, че въздъхна пет пъти. Какво става? Давай да на-

правим малко чи гонг. Също като прахосмукачката: гълташ и преглъ-
щаш думи, събития, прах и накрая не можеш да спреш въздишките. 
Аз се оправих с чи гонга, но не и моята прахосмукачка. Седи си сега в 
ъгъла и мълчи, но щом я пусна, започва да въздиша така, че ребрата 
є ще изхвръкнат. Какво да я правя. Не ми дава сърце да я изхвърля, 
преди да разкажа за нея. Всъщност ми се иска да я погреба, както се 
погребва човек, а с нея – и нашите общи тридесет години. 

 За първи път се видяхме в късната нощ на една дълбока есен. 
Северен мрак покриваше последната част от пътуването ни от 
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границата до двуетажната дървена къща. Не знаех какво щяхме да 
видим навън на другата сутрин. Вътре обаче беше светло, топло 
и уютно като в дом. Дом, какъвто нямахме вече пет години. Де-
цата бяха уморени до смърт от дългото пътуване с влак от Рим 
през швейцарските планини до този дом в югозападна Швеция, за 
който знаех само, че се намира в Стрьомстад – в града на течение-
то. Интересно – както ни е повлякло, дали ще можем да пуснем 
корен насред това течение? Сложих децата да спят в застланите 
от грижлива ръка легла, сред чаршафи на розови сърца и тръгнах 
след социалната секретарка Лена Стен да ми покаже къщата. Тази 
каменна Лена (стен на шведски е камък) говореше с мек глас и не-
престанно се усмихваше. Ех, ако и камъните са така мили в тази 
държава... В кухнята всички прибори си бяха на мястото, хладил-
никът беше пълен с провизии, имаше и сладолед за децата. 

 Не издържах и кое от умора, кое под влияние на мекия глас 
и кротката усмивка на каменната Лена, се свлякох на покрития с 
домашни черги под и се разплаках. Сякаш стена на язовир се скъса в 
мен. Плаках от умора и от облекчение, плаках за децата си, оста-
нали в България, и за децата, които бяха с мен, плаках за баща си, на 
когото не можах да затворя очите, и за свекърва си, която остана 
в земята на Италия, плаках за себе си, за всичко и за всички. Плаках 
и от благодарност. 

 Лена стоеше като статуя и смутено се усмихваше. Когато 
сълзите ми свършиха, тя ме прегърна и преди да се сбогува, ми пока-
за една прахосмукачка, сива, с черни ребра, която беше изправена до 
входната врата. Тя беше другият свидетел на сцената. Това беше 
ТАЗИ прахосмукачка.  

 На сутринта се видях обградена от борове и тишина. 
Беше толкова тихо, че си помислих, че съм умряла. Всъщност беше 
тъкмо обратното – започваше животът ми в Швеция, започваха 
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опитите ми да се вкореня в средата на течението. Ежедневната 
рутина бяха наносите, които хранеха корените ми и ги закотвяха. 

 Всеки път, когато двете с прахосмукачката чистехме къ-
щата, ние я опитомявахме. После, когато освен праха на дните 
започнаха да се натрупват и кавги, и тъги, и страхове, яхвах моята 
смела прахосмукачка. Тя изгълтваше чернилката и правеше света 
нов и светъл, и достоен за ново доверие.
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