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СТАРОСТ
НА СКАЛАТА
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СЪНЯТ НА ЗАМЗА
СЪРЦЕТО НА ЖЕНАТА
ДЖУБОКС В БЪЛГАРСКИ БАР
ЛЕГЕНДАРНИЯТ ТАНУКИ И ЗЛАТНИЯТ ТЕСТИС
МИШО СЕ ЗАПОЗНАВА С ЕВАНГЕЛИЕТО
ИЗГУБЕНИЯТ ГРАД НА ВЕЛИКАНИТЕ
МАТЕО И ПЕЩЕРАТА
СЪНЯТ НА МОРЯКА
ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА



Но ти си роден за леки сънища. 

Джакомо Леопарди



НЯКОЙ ЖИВЕЕ НА ПОКРИВА

Навън валеше, а Лина рисуваше с цветни маркери върху бял 
лист кадастрон. Рисуваше цветя и пеперуди, точки, звезди, 
дори снежинки. Листът трябваше да изглежда весело, всич-
ко за училище трябваше да изглежда весело и да се прави с 
ентусиазъм, поне според майка . Лина се стараеше, влага-
ше всичко по силите си да заслужи положението, в което се 
намираше. Положение на привилегия. Взе сериозния черен 
маркер и написа това, което учителите искаха.
 Нещо не беше както трябва обаче. Думите звучаха 
добре, но смисълът изтичаше между тях като вадички 
вода. Тя се заслуша в барабаненето на капките по перваза 
и се почеса по носа. Луничките винаги ли сърбят така? Това я 
занимаваше повече, отколкото картината, с която щеше 
да се извини, че не знае втория закон на Нютон. Прииска  
се да излезе и да тича в локвите. Задраска написаното.

ЗНАНИЕТО Е МАЙКА НА…

Отгоре отново се чу онзи шум.

Шпат-шпат-шпат

Някой искаше да влезе. Побиха я тръпки, остави марке-
ра и се изправи. Звукът винаги идваше от втория етаж, 
от тъмната спалня на родителите , някъде отгоре, от 
пок рива може би. Лина се приближи до стълбите. В тази 
красива дървена къща всичко се чуваше – разговорите, сит-
ните движения на термитите, хлиповете и пърхането 
на птицата от стаята на баща . Къщата предоставяше 
канали за слуха , тайни коридори към другите стаи, към 
хора, които живееха с нея и техните души. Лина прокара 
ръка по дъбовата ламперия и изкачи едно стъпало. Навън 
пролази светкавица. 

Шпат-шпат-шпат
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Дъждът бе неутешим и създаваше илюзията, че в света 
няма и никога няма да има друго, освен завеса от вода. Един-
ствено шумът на капките по перваза напомняше, че къща-
та не е увиснала някъде в простора. Лина изкачи стъпало, 
ръката  докосна една от семейните снимки и я накриви. 
Бе нейна снимка, изглеждаше щастлива на нея. По стената 
имаше и други – на баща  пред висока стъклена сграда, на 
майка  с него, и на други непознати хора. Имаше и снимка 
на момченце. То също изглежда щастливо.

Шпат-шпат-шпат

Тя знаеше, че няма да се качи догоре. Никога не се качваше 
сама до спалнята на родителите си. Твърде празно бе там, 
твърде тихо. Не вярваше в чудовища, голяма бе за тези 
приказки. Минаха години, откакто я плашеха с тях в пан-
сиона. Понякога отсъствието на чудовища обаче можеше 
да е по-плашещо. И този непрестанен звук.
 – Татко, някой живее на покрива.
 Лина се бе опряла в касата на вратата и гледаше към 
мъжа, превил гръб под светлината на чертожната лампа. 
Баща  работеше върху белия лист от година. Сериозна 
работа от числа, градуси и линии. Мълчалива работа. Дали 
и той грешеше подредбата на думите или пък в работата 
му не бяха необходими. Птицата от клетката изграчи и 
смени положението си. Баща  изправи гръб, пречупи рамо-
то на лампата и продължи да работи.
 – Така ли, миличка? И кой е той?
 – Не знам, но мисля, че иска да влезе. 
 Пръстът  се уви в синята рокля и я повдигна към коля-
ното. Видя как баща  намести очилата си. Моливът мина 
през белия лист. Отново светкавица. 
 – В такъв случай защо не го поканиш да влезе този твой 
Карлсон?
 Лина погали дървената каса. Харесваше , че е грапава, 
харесваше , че се докосва до нещо истинско. Успокояваше 
я. Спомни си за кестените в градината. Имаше един в яке-
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то, хвърлено в стаята. Прииска  се да го стисне в ръка.
 – Срамува се – отвърна тя. 
 Баща  остави молива и се обърна. Лицето му бе в сян-
ка от светлината на лампата. Даде  знак да се приближи. 
Черен силует, изрязан в прозореца, който я викаше при себе 
си. Лина искаше да се увери, че това все още е баща . По 
някакви белези, каквито и да са. Не откри такива. Отиде 
до ъгъла и вдигна пумпала. Беше си играла с него преди сед-
мица. 
 –  Има хора, които обикалят от врата на врата и почук-
ват – започна баща , – но ние не винаги ги пускаме вътре. 
Може би твоят приятел продава нещо.
 – Не ми е приятел. Нали си казвал, че не е добре да оста-
вяме някого в нужда. А навън вали.
 Лина отиде до клетката на птицата. Харесваха  цве-
товете на перата – червено, жълто и синьо, но имаше нещо 
студено в очите на животното. То отново изкряка и се 
завъртя. Гневно малко пиле, помисли си тя, заключено в ка-
бинета на един сериозен мъж.
 – Искаш ли да се качим? – попита баща . –  Да се увериш, 
че всичко е наред. 
 Момичето огледа пумпала и видя, че боята се е олющи-
ла. Играчка за малко дете, помисли си тя, като отговорите 
ти в момента. 
 – Защо не пускаме хората, които почукват?
 Навън се чу двигател на кола. Бащата се обърна към 
прозореца. Лина видя, че проследява с поглед как жена му се 
прибира. Тя носеше торба с провизии и притича под заве-
сата от дъжд. Провизии за изяждане, за оцеляване, в случай 
че водата не спре да се излива. Баща  въздъхна.
 – Защото понякога е твърде тясно вътре и няма дос-
татъчно място.
 – Какво няма? – попита ужким разсеяно Лина и завъртя 
пумпала, който направи няколко кръга, стигна до килима и 
се катурна.
 – Казах, че мама се прибра – отговори баща .
 Лина се приближи, надигна се на пръсти и го целуна по 
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бузата. Усети наболата му брада, вече не беше просто си-
лует в мрака. Обърна се и изтича в коридора.
 – Кажи на майка си… 
 Гласът му се изкриви зад нея, но тя бе твърде далеч, за 
да го чуе. Беше зад завоя, нагоре по стълбите, на втория 
етаж, в празната спалня. Извади стълбичката от килера, 
отвори капандурата и подаде глава на покрива, в пролив-
ния дъжд, където светът свършваше и където вятърът 
блъскаше един улук в ръба на керемидите. 
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АРФИСТЪТ МЕТОДИ И СИНЪТ НА ДЖУДЖЕТО

Онази вечер Методи пиеше чай в „Малкият Париж“ – ло-
кал, който мнозина считаха за дупка, а други намираха за 
очарователна бохемска квартира, в която да отпуснеш 
оголените си нерви в зеленото кадифе на канапето и да си 
спомниш за светлия гений на Салвадор Дали и блуждаещите 
погледи на Изгубеното поколение.  
 Методи не мислеше за такива неща. Беше се отнесъл 
в топла меланхолия и се надяваше някоя красива жена да 
влезе и да разгърне пред него неподозираните светове на 
френското любовно изкуство. Дори дама на нощта да беше, 
той нямаше да я отхвърли напълно, щеше да сподели с нея 
чаша чай и внимателно да я подпита каква черна съдба е 
изхвърлила корабчето  към бреговете на позора. Там, може 
би, в пръските на взаимното съчувствие, двамата щяха да 
разгадаят символите на по-висш закон, за който минува-
чите отвън дори не подозираха.
 Такова нещо, разбира се, не се случи и вместо това 
барманът, който имаше глава като на акула, го попита 
дали ще е възможно да освободи масата за четирима, за да 
може едно белгийско семейство да отпразнува успешното 
си пристигане в колоритната балканска страна. Методи 
кимна и след секунди се озова на единична маса досами вра-
тата, където доста духаше при всяко влизане и излизане, 
но на него не му пречеше, защото така имаше по-добър 
поглед към заведението.
 Той избарабани с пръсти и се огледа. Освен четиричлен-
ното белгийско семейство, което в момента си поръчваше 
български вина, на околните маси бяха разположени двама 
мъже с делови изражения и обувки без чорапи, които мисте-
риозно си шушукаха нещо и двойка влюбени, които се опит-
ваха да се целунат от твърде голямо разстояние. Методи 
не успя да открие нито красота, нито повод за размисъл 
от тези ситуации, затова извади химикалка и тефтер с 
разделител морска котва и започна утрешния си план.
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План на Методи за 10 януари

Събуждане – 07:30
Конец за зъби и миене – 07:45

 Методи вдигна химикалката. Беше започнал да си води 
ежедневен план от седмица, но още му беше непривично и 
имаше чувството, че нещо не прави както трябва. От-
гърна на предишните страници и видя, че първо трябва 
да напише часа и след това описанието на действието. 
Прецени да не задрасква предходните две и продължи:

08:00 – Леки упражнения за разтягане
08:15 – Закуска (купи си яйца)
09:00 – Jobs.bg

 Тук Методи спря, защото му стана мъчно. Името на 
недружелюбния сайт за заетост хвърли в съзнанието му 
отвратителното лилаво лого и му припомни, че не се нами-
ра нито в Париж, нито дори в Букурещ, а в Пловдив – града 
под тепетата, културната столица на всемира, в която 
обаче не се откриваше подходящо място за таланта му, 
състоящ се в умението да извива човешката душа и да 
 придава форми чрез древното орфеево изкуство. Или с 
други думи тук иска да се каже, че Методи беше арфист. 
 Той доста харесваше и уважаваше занаята и избора си 
на инструмент, но поради някои нервни неразположения, 
наследени от баща му, не се разбираше добре с колегите, 
които и без това не гледаха с добро око на потящия се мъж, 
прикрит зад арфата. Честно казано, така му беше втръс-
нала работата във филхармонията, че реши да си търси 
късмета другаде или по-точно реши да бъде предприемчив 
и да вземе съдбата в свои ръце. Затова от две седмици жи-
вееше с майка си и пускаше корем.      
 Методи потропа отново по масата и се зачуди къде 
ли се бяха объркали нещата и защо мелодията на живота 
не звучеше баш така, както се беше надявал. Едно от коп-
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четата на елека му бе изскочило, затова той го закопча 
и придърпа блузата си назад, където кръстът му се беше 
оголил. Тъкмо тогава студеният въздух нахлу с ново от-
варяне на вратата. 
 В заведението влезе джудже, огледа се, задържа поглед 
на арфиста и излезе. Методи се замисли откога не е виждал 
джудже и се опита да си представи живота му в държава 
като България, където никой не се грижеше за сакатите, 
бедните, простите и хората на изкуството, към които 
се причисляваха и арфистите, разбира се. Зачуди се колко 
ли подигравки отнасяше всеки ден джуджето за ниския си 
ръст, при това със сигурност не особено качествени по-
дигравки, което винаги е било най-лошото. Тук той отпи 
от изстиналия чай и продължи да размишлява. 
 Може би, каза си Методи, джуджето е искало тази вечер 
да се подслони някъде, да стопли духа си в добра компания 
и да се надява, че някой ще утвърди добрината в сърце-
то му с окуражителна дума. Може би сервитьорът с глава 
като на акула щеше да го настани тъкмо до него, даже със 
сигурност, и така двамата, сплотени от самотата, щяха 
да се заговорят. Щеше да се окаже, че джуджето свири на 
китара и двамата лека-полека щяха да сформират група и 
да обикалят по фериботите да свирят кавъри на Ед Ший-
рън, а защо не и по една-две композиции от XVII век. Методи 
потропа пак с пръсти и се изкиска тихо на глас, защото си 
представи как джуджето свири на детска китара с вдигна-
то на степенка краче.
 В същия момент вратата се отвори и вътре влезе съ-
щото джудже, този път с балтон, който то разгърна, изва-
ди автомат и застреля двамата мъже с потайния разговор 
(впоследствие, благодарение на бележка в сакото на единия, 
публикувана във в-к „Марица“, стана ясно, че двамата са 
обсъждали криптовалутите). Сервитьорът с глава като 
на акула вдигна ръце и изпусна металната табла, която 
издрънча и стресна влюбените, които не бяха чули нищо 
от изстрелите. Методи се скри зад виенската закачалка. 
Джуджето дишаше тежко и бавно се обърна към него, на-
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сочвайки автомата към крехките гърди на арфиста.
 – Ти ли си Методи, великолепният арфист? – попита го 
то.
 Методи бе онемял. Прие, че сънува, но образът на сер-
витьора с глава като на акула го убеди, че е в истинския 
свят, защото само тук можеше да има сервитьор с толкова 
окуражителна и същевременно хищническа физиономия. 
 – А-аз съм – запелтечи той, – зависи кой го търси!
 – В такъв случай – продължи джуджето – ще научиш 
сина ми да свири като теб!
 В този момент джуджето повдигна балтона и оттам 
се подаде по-малко джудже с глава, остра като ракета, все 
едно беше паднало от втория етаж и още не се бе възста-
новило напълно.
  – Но аз не съм учител – каза Методи, – не знам как да 
подходя.
 – Аз ще подходя първи – отвърна джуджето и извади 
няколко листа. – Подпиши тук – посочи в края на послед-
ната страница и щракна с химикалката. Методи видя, че 
това е договор за съвместната им работа, само че на всяка 
страница, вместо „поверително“, пишеше с големи букви 
„Амели“.
 – Какво означава това Амели? – попита Методи.
 – Това е името на майка ми! – отвърна джуджето.
 Методи погледна към детето, което в този момент си 
бъркаше в носа. Представи си как учи малкото джудже на 
арфа, докато то зяпа през прозореца. Не знаеше защо си го 
представя като тъжно джудже, дали заради острата глава, 
дали заради нещо друго, но то можеше да иска да стане сче-
товодител или да събира риба покрай кейовете, можеше да 
е административен помощник, инженер или цирков артист, 
дори си го представяше като майстор-сладкар. Никой не 
знаеше какво може да иска едно джудже-дете с глава като 
на ракета, никой, дори гламавият му баща с автомат, кой-
то беснееше в елегантното заведение. На Методи съвсем 
му домъчня от състоянието на нещата, стори му се грозна 
цялата ситуация и реши да не взима повече участие в нея.
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 – Вижте какво – каза той и излезе пред закачалката,  – не 
мога да го понеса това. Аз съм човек на изкуството и се 
вълнувам от неговата чиста форма. Това се случва по не-
ведоми, създадени като от кристал пътеки, които никой 
не би отгатнал, дори да имаше карта за тях. НЕ, господине, 
НЕ, и пак НЕ казвам на вас и на вашия син, без значение дали 
сте джудже или великанска грамада от скални натрупва-
ния, аз пак няма да го уча да свири на арфа. 
 Настана тишина, сервитьорът с глава като на аку-
ла премигна, а любовниците отдавна си бяха плюли на пе-
тите. Джуджето плъзна бавно автомата към чатала на 
Методи и го подкани да върви. Методи се усети като глу-
пак, цялата му реч увехна пред студеното упорство на на-
силника. Обърна се и провлачи крак нагоре към тоалетните, 
до които се стигаше по извити стълби като в някой замък, 
усещайки зад гърба си решителния поглед на по-силния.
 Методи вървеше като на разстрел и чуваше ситните 
стъпки на джуджето-баща и неговия син, който от време 
на време се препъваше във високите стъпала. Помисли си 
да се обърне и да ги срита, като някой екшън герой, но не му 
беше до това, чувстваше сърцето си натежало и апатия 
бе обгърнала мускулите на краката и ръцете му. Искаше 
по-бързо да се свършва.
 Накрая стигнаха до втория етаж, джуджето бутна Ме-
тоди в една от кабинките, нареди му да седне и подхвана 
да разказва дългата история на живота си. Говореше му за 
това как е гледал по обществената телевизия изявите на 
големите арфисти в Лондон и Париж, както и за невъобра-
зимите подигравки, когато споделил на родителите си тази 
древна страст, при все това до ден днешен в стаята си 
пазел малка скулптура на Орфей, отпуснат блажено върху 
скала със своя вълшебен инструмент. 
 Главата на детето се подаваше иззад балтона. Мето-
ди не чуваше трагичната история, мислеше си за невъз-
можния път, който го беше довел дотук и за пропастта, 
която го делеше от списъка му със задачи за утре. Искаше 
да се върне да свири във филхармонията, искаше да свири 
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където и да е, дори на улицата, щеше да композира и да 
предава уроци на всички деца в квартала за без пари, само 
не на това семейство, само не на тях. Тогава стана тихо 
и за момент Методи помисли, че всичко е свършило. Тогава 
видя омразата в очите на джуджето и бавното натискане 
на спусъка. В плочките на тоалетната се чу пукот и от 
коляното на десния му крак бликна кръв, която се напои в 
панталона. 
 – Добре, добре – изрева арфистът, – ще го науча да свири, 
ще го науча, майка му стара и изкуството, и всичко!
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МЪЖЪТ НА ДЪРВОТО

Момчето излезе на балкона, за да подиша чист въздух, но 
видя нещо, което не беше очаквал – на дървото отсреща 
стоеше човек. И то не какъв да е случаен човек, ами такъв, 
какъвто до някаква степен напомняше на него самия   – има-
ше същите тъмни очи и косата му, макар наполовина по-
беляла, беше пак така завъртяна надясно. Но преди всичко 
го смути как беше клекнал. 
 Да, децата често се катереха по дърветата, а възраст-
ните мъже беряха череши и смокини понякога, но момчето 
никога не бе виждало голям човек да седи по този начин – 
приклекнал между два клона, отправил спокоен поглед към 
него. На всичкото отгоре изглеждаше порядъчно облечен  – с 
лъскави обувки и добре изгладена бяла риза. 
 Момчето се изплаши и реши да го прогони с викове, но 
се вгледа по-внимателно в очите му и усети умора в тях. 
Почувства се неудобно, сякаш неуместно гледа през нечий 
прозорец. Напипа пейката и седна да чупи орехи, престори 
се, че подрежда нещо по земята. Силно се надяваше, когато 
се изправи по-късно, онзи да си е отишъл, но уви, след мину-
та мъжът на дървото все още беше там.
 – Ей – извика момчето, но гласът се пречупи под непод-
готвената му душа. – Какво гледаш там – успя да продължи, 
но другият дори не трепна. 
 Момчето реши да се прибере, но когато се обърна, 
видя, че вратата се е заключила. В апартамента няма-
ше никого. Остана сам с другия, вгледани един в друг. 
Скоро го обзеха свръхестествени вълни на ридание и 
то се разплака. Седна и зарови глава в ръцете си, до-
като сълзите се насъбираха и постепенно изтичаха 
между пръстите му. Когато нямаше повече сили, то 
се изправи и погледна към мъжа на дървото, който се 
спусна бавно от един клон и изчезна в нощта. 
 Момчето остана само в тишината и в промежду-
тъците от звука на щурците скръбта му утихна. Чуд-
на работа – каза си то и свали от простора панталона 
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и ризата, сякаш нищо не беше се случвало. Вратата 
се беше отключила и то влезе вътре. Хвърли дрехите 
на една табуретка, затананика си стара песен, раз-
пъна дъската за гладене и включи ютията. Споменът 
постепенно избледня, ръцете му станаха по-уверени 
и скоро забрави за мъжа на дървото и се захвана да 
изглади дрехите си за интервюто за работа, което 
имаше утре.
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ПАДНАЛИЯТ ЗЪБ

Преди да му падне зъбът, Антонио знаеше почти всичко. 
Колко е широка Земята, на какво разстояние от слънцето 
се намира, с какво се хранят жабите и защо индианците не 
са завладели Европа. Освен обичайните факти, които всеки 
петокласник може да назубри, Антонио имаше стряскащи 
познания в сферата на религията и социологията. Беше 
наясно с 95-те тезиса на Мартин Лутер, Реформацията и 
влиянието на християнството върху Западната цивилиза-
ция, както и с упадъка и последвалата криза на консуматор-
ското общество. На всичкото отгоре разбираше и защо, 
когато Никола шляпваше Буба по гъза, тя само науж ким 
му се ядосваше. Но въпреки всичко това, Антонио нямаше 
много приятели. 
 Беше наясно с мястото си в учебната йерархия (почти 
най-отзад), но не правеше нищо, за да го промени. Ако кла-
сът беше пирамида, той бе египтянинът, който я оглежда 
от всички страни, изчислява и проверява дали всеки камък 
е на мястото си. Считаше се за духовен пазител в сянка, 
нещо като масон, само че без ложа, тъй като вярваше, че 
индивидуалистът е редно да отхвърли хомота на група-
та по пътя си към истинско просветление. След години, 
без съмнение, щеше да получи покани от няколко тайни об-
щес тва, към които вече бе написал любезния си отказ.
 Един обикновен следобед Антонио обядваше мусака в 
столовата на гимназията и дописваше есето си по физика, 
базирано на книга от някой си Краус, в която се обясняваше 
защо във Вселената има нещо, вместо нищо и защо нищото 
е обречено винаги да се превръща в нещо. Докато мислеше 
как с най-прости думи да предаде основната теза, един 
ляв кучешки зъб се озова във фатално съприкосновение с 
коравия комат хляб, напусна мястото си и опръска с кръв 
бялото тесто.
 Антонио не разбра веднага какво се случва. Трябваше 
да примлясне два-три пъти и да усети липсата, докато 
мозъкът му изпрати импулси на тревога към цялото тяло. 



— 20 —

Преди това обаче, както се случва при всички гении, той 
загуби способността си да размишлява логично. Затова и 
спря да дъвче. Есето в една стотна от секундата му се 
стори невъзможно, а темата неразбираема. Висшето му 
съзнание се озова в дрехите на посредствен петокласник, в 
столова, заобиколен от маси, пълни с трохи и мазни петна, 
и най-лошото – той пасваше чудесно в обстановката.
 Когато изплю зъба, вцепенението се засили още повече. 
Спомняше си, че е същото момче, което е излапало мусаката 
и е запълнило предните 15 страници, но физиката го беше 
напуснала, както нечестивите духове от Светото писа-
ние бяха отишли в свинете. Вместо паника обаче, Антонио 
усети облекчение. Мозъкът му се приспособи към новото 
състояние на незнание и съвсем скоро той взе да мисли за 
други работи. За момичета например и затова че сериоз-
но изостава от своите съученици, че строи къщата си на 
пясък, само че в случая тоя пясък не беше материализмът, 
както го бяха учили, а любовта към книгите. Антонио, как-
то казват децата в днешно време, се сдуха от цялата тая 
работа, заряза есето си и се прибра вкъщи.
 Спа до обед на другия ден и сънува кошмари. Сънува, че 
работи в подножието на пирамида, а двама стражари го 
преследват и го налагат с камшици. Той все се извръща-
ше към тях да ги помоли за милост и все не успяваше да 
види добре лицата им. Чуваше само гласове. Гласовете на 
стражарите бяха остри. Гласовете го викаха, а камшиците 
плющяха. Не го биеха да работи, биеха го да спре да работи, 
събаряха камъка от ръцете му и го пращаха да спи. Казваха 
му да отиде на сянка, така че да му олекне. Стражарите 
нямаха милост и искаха да му вземат душата. 
 Когато се събуди, Антонио остана загледан в тавана. 
Спомни си как като по-малък беше ходил на доктор уши-нос-
гърло, където имаше тапет на стената с горски дървета. 
Споменът го подсети да погледне навън през прозореца, 
където клоните се поклащаха от вятъра. Без да разбира 
физиката и законите, които ги движат, той осъзна, че може 
да застине в този миг завинаги. Защото всяко поклаща-
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не на клоните беше малко по-различно от предишното. И 
това взиране беше от негова страна взиране в безкрая. 
Антонио се почеса по носа, отви се, обу къси гащи и излезе.  
 
Навън бе топъл ден, не миришеше нито на пролет, нито на 
нещо кой знае колко хубаво, освен аромата от пържените 
картофи от третия етаж вляво, където си бяха остъкли-
ли балкона на кухнята. Антонио легна в тревата и остана 
така дълго, докато не усети как крайниците му стават 
част от земята наоколо. След това се надигна на една ръка, 
бръкна в джоба си и извади падналия зъб. Погледна го и за-
размишлява.
 Тук, каза си той, може би ще изникне голям град и по 
улиците му ще ходят герои и мерзавци, но малцина ще си 
спомнят за тях. Както и за мен. След това зарови падналия 
зъб и се прибра да прегърне баща си, което не беше правил 
от дете.
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БЕРЛЕО И ПРИНЦЕСАТА ПЕЛИКАН

Берлео се срещаше с нея по тъмно, но светлината от 
вит рините не беше достатъчна да освети напълно лице-
то . Какво мъчение бе да излиза с най-красивата жена в 
града, без да се наслаждава на огрените от слънцето  коси. 
Тя обаче непоколебимо настояваше. Докато с напразни уси-
лия и милувки той я убеждаваше да излязат през деня, тя 
отблъскваше устните му и казваше през смях:
 – Аз съм актриса, миличък, публична личност. Не може 
просто да ме целуваш, когато ти скимне. 
 И той отстъпваше, само и само да прекара още една 
нощ с „принцесата-пеликан“ – ролята, с която започна ка-
риерата . Критиката бе във възторг от момичето, из-
плувало от морето на посредствеността. Пиесата получи 
отлични отзиви по вестниците и се игра в продължение на 
месеци. Сестрата на Берлео му купи билет и той отиде да 
я гледа за първи път. 
 В пиесата се разказваше за трагичната съдба на прин-
цеса от изтока, която се бори да спаси кралството на 
мър твия си съпруг. Във финалната сцена, когато войски-
те на злия халиф нахлуват в двореца, за да убият децата 
, принцесата пробожда гърдите си с нож и се превръща 
в пели кан. Изумени от чудото, войниците оставят оръ-
жията си на земята и се покланят, след което изнасят 
мър твия пеликан и издигат монумент – символ на обеди-
неното им кралство. 
 Берлео беше във възторг. Като виден почитател на ки-
ното, за него театърът беше мъртво изкуство – претен-
циозно занимание за фалшивите хора на града, бленуващи 
с маниерност за отминалите епохи. Но това беше нещо 
друго! Пиесата го разтърси и той я гледа многократно. 
Всеки път, когато идваше моментът принцесата да извади 
ножа, гърдите му се свиваха. Притихнал, част от публи-
ката, усещаше как сърцето му бие за нея, как любовта му 
расте с всяко пробождане. 
 Една вечер, докато се прибираше от денонощния ма-
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газин, той я видя да върви сама покрай улицата. За да не 
шуми, Берлео остави торбичката си до най-близкото дър-
во и приклекна, за да я погледа. Тя подскачаше от плочка на 
плочка, вдигаше ръце във въздуха и се завърташе в пиру ети. 
Какво създание, каза си той, какво творение на небесата 
е това. Принцесата продължи по улицата и изчезна в сен-
ките. Опита да се приближи, да я потърси, но лампите не 
осветяваха тази част от улицата и Борлео се прибра, скъ-
тал в сърцето си като огниво образите, които видя. 
 Тогава реши да я покани на среща. Изпрати  цветя, 
написа кратка бележка. Не подозираше, че измачканият му 
букет е изчезнал сред огромните екзотични цветя, че е 
паднал по пътя, че са го стъпкали носачите. Чака цяла сед-
мица за отговор, но понеже такъв не последва, изпадна в 
отчаяние. Въртеше се в леглото, пред очите му се рееше 
бялата одежда на принцесата, блясъкът на острието и 
окървавените пера. 
 Реши да се върне на мястото, където я беше видял, и 
там да я причака. Купи си цигари, седна на бордюра и пре-
кара цялата нощ, потънал в дим и надежда, но момичето 
така и не се появи. Прибра се на сутринта, спа и преди залез 
отново отиде на същото мястото. Около три часа през 
нощта, докато главата му натежаваше върху прибраните 
му колене, видя по улицата да се задава бялата рокля на 
принцесата-пеликан. 
 По плочките чаткаха токовете на червените  обув-
ки. Берлео се изправи и я погледна с последната си събрана 
сила. Спри, бъди моя съпруга, и аз ще стана баща на децата 
ти – искаше да  каже той, но успя само да се усмихне. Тя 
забави крачка, разсмя се и го хвана под ръка. След секунда 
двамата вече вървяха по улицата и Берлео не можеше да 
повярва в каква приказка се превърна животът му за един 
миг. А тя се смееше и му говореше, смееше се и му говореше. 
Изминаха три месеца, в които момичето разкриваше спо-
мените си за летата на село, кокошките, гозбите на баба 
си и приказките около огъня, а Берлео зяпаше с притаен 
дъх и не смееше да кихне. Постепенно обаче нощните раз-
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ходки станаха досадни. Той искаше да я види на светло, да 
я запознае с приятелите си, да я разведе из магазините по 
главната улица, където може би щеше да  купи нови обувки 
или огърлица. Тя обаче бе непреклонна. 
 – Аз съм актриса, миличък, публична личност – казваше 
всеки път. – Не може просто да ме целуваш, когато ти 
скимне.
 Накрая на Берлео до такава степен му писна от глупа-
вите  прищевки, които започваха да граничат с лудост, че 
се реши на крайни действия. Когато тя се появи зад ъгъла 
и тръгна да го прегръща, той извади приготвения нож и го 
опря в гърлото . 
 – Този път идваш с мен на светло – каза той и я за-
върза за ръката си. Момичето зарида и дълго го моли да не 
пос тъпва така, че не разбира деликатното  състояние и 
прочие молби, които напразно се разбиваха като вълни в 
страховитата му непоколебимост.
 Цяла вечер тя се дърпа, умолява го и плака, но Борлео 
беше непреклонен. Двамата щяха да посрещнат изгрева, 
без значение от последствията. Накрая тя утихна и два-
мата зачакаха светлината да пропълзи. Скоро слънцето 
се подаде откъм хълмовете. 
 С първите лъчи Берлео усети нещо меко по ръката 
си, слабо гъделичкане, което пробяга до лакътя му. Тогава 
видя, че ръката  беше изпълнена с пера, които ставаха все 
по-гъсти с пробуждането на светлината. Тя го погледна с 
тъмните си очи секунда преди да се измени, да затрепери 
яростно, докато се появи човката, докато перата обгър-
нат и главата . Накрая нададе крясък и полетя, а Берлео 
се намери във въздуха, далеч над града, който изведнъж се 
озова под краката му. Налази го кикот. Какво нещо, какво 
приказно чудо! – извика той и погледна към огромния бял 
пеликан, за който ръката му беше се омотала.
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МРАВЧО ПОПАДА В РОЗОВАТА ДОЛИНА

На Мравчо му бяха изстинали краката. Когато се прибра, 
още мокър от силния порой, първото нещо, което направи, 
бе да ги натопи в гореща вода със сол. Хич не понасяше да 
си причинява такава болка, но случаят беше неотложен. 
Мравчо топеше ту крайчеца на петите, ту пръстите и 
лека-полека успя да вкара и двата крака вътре. Защо такова 
старание, ще речете, ако сте забравили онази опустоши-
телна сила, която кара човек да измине хиляди километри 
и да хване автобус за Аляска. От любов, разбира се! 
 Само че в този случай не ставаше въпрос за Аляска, а за 
хижа, на 25 километра от Пазарджик, за която Мравчо беше 
получил специална покана от обекта на своите желания. По 
случай рождения ден на момичето щяха да се съберат нейни 
приятели и той в непретенциозна атмосфера, където да 
се посветят на занимателни игри и малко цър-пър. Всичко 
добре, но как да отиде човек на хижа и да бъде влюбен, ко-
гато е настинал? 
 Затова Мравчо предприе в понеделник тази процедура с 
топенето на краката, за да може в петък всичко да е наред 
и да бъде възможно най-добрата компания на момичето, 
което може би знаеше (или не знаеше) за неговите чувства. 
С уверени (затоплени) крачки той щеше да разкрие сърце-
то си пред нея и всичко щеше да е като в старопланинска 
легенда или приказка от хиляда и една нощ. Да, ама не.
 Всичко вървеше, както си му е редът – краката му се 
позатоплиха, хремата си отиде, имаше пари, време, угово-
ри си транспорт – сериозните пречки бяха отстранени. 
Какво обаче се случи? Мравчо се оказа в нетипично, твърде 
необикновено положение, защото както си вървеше, енту-
сиазиран и потопен в романтична омая, без изобщо да подо-
зира, пропадна в земята. Сега някой ще се заяде и ще каже 
О, вижте го, той си измисля, копира „Алиса“, само че нещата 
съвсем не стоят толкова просто и това падане не беше 
изобщо като онова в заешката дупка.
 Мравчо падна, устата му се напълни с пръст, затвори 
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очи и усети как лакътят му се удари в нещо твърдо, пос ле 
продължи да потъва, докато светлината над главата му 
се изгуби напълно. Падаше в нещо като тунел, тесен и ръ-
бат, и му се стори, че минава толкова време, че сигурно 
се е озовал в нечий сън. Накрая се изсули, тупна на твърда 
земя и постепенно започна да отваря очи. Първо различи 
листенца и стебла, после тръни и цветове... стотици невъ-
образими цветове. Намираше се в розова градина. Погледна 
нагоре, но не видя небе или таван, само мъгла. Над главата 
му се носеха кълба от сива въздушна маса, която скриваше 
мястото, откъдето беше дошъл. Мравчо се изправи нере-
шително и потърка рамото си, което доста го болеше от 
удара в тунела. Видя, че сакото се е скъсало на ръкава, но 
това сега беше най-малкият му дерт.
 Беше паднал на добре оформена пътека, която се виеше 
из розови храсти, обсипани с всевъзможни цветове – чер-
вено, розово, синьо, бяло, сиво, пурпурно и жълто. Не беше 
предполагал, че розовите храсти имат толкова красиви 
цветове, а уханието им, макар и силно, не го задушаваше. 
Ароматите се допълваха като музикални инструменти, 
острите тонове се приглушаваха от по-ниските и заедно 
създаваха красива симфония и един характерен общ мирис, 
какъвто не беше помирисвал там горе. Но къде беше всъщ-
ност? Мравчо тръгна по пътеката. Мъглата на места 
се спускаше и закриваше далечината, така че не вижда-
ше нищо нито напред, нито назад, нито встрани. Мрав-
чо осъз на, че не се страхува. Ситуацията беше толкова 
безу мна, че нямаше място за паника, само за любопитство, 
обсебващо и неконтролируемо любопитство. 
 Дълго вървя, докато не стигна до тесен дървен мост, по 
който трудно можеха да минат двама души. Пристъпи до 
средата му и видя, че отдолу минава ручей. Беше толкова 
малък, че спокойно можеше да се прескочи, но някой явно бе 
решил, че водата не трябва да бъде обезпокоявана. Странно 
беше какъв мир цареше наоколо. Мравчо се замисли, че би 
живял тук, стига да нямаше толкова мъгла и ако все пак се 
намираше някъде на повърхността, а не под земята.



 Така той стигна до къщата. Или по-скоро, редно е да 
кажем, стигна до голяма бяла стена с врата и два прозоре-
ца. Всичко друго оставаше погълнато от мъглата. Мравчо 
не знаеше какво да направи, освен да почука на вратата, 
след което зачака. Розовите храсти бяха все така наоко-
ло, потънали в сивите кълбовидни облаци. Искаше му се да 
види цялото поле и отвъд него, представи си свят, насе-
лен с причудливи същества. Може би този, който живееше 
тук, имаше някакви отговори. Мравчо дори не помисли, че 
може да е чудовище, извънземно или военен. Беше сигурен, 
че този, който живее тук, ще носи безкрайно спокойствие 
в душата си.
 В крайна сметка никой не отвори и Мравчо реши да 
заобиколи къщата. Вървя покрай стената и след няколко 
метра зави наляво, продължи, като прокарваше ръка по ма-
зилката. Беше добре поддържана къща, на прозорчето от 
другата страна имаше саксии с петунии и красиви лилави 
завеси. Ароматът на цветя се беше пропил навсякъде. Мъг-
лата пред него се оттегли и Мравчо разпозна очертанията 
на дървена ограда и малък двор, в чийто край имаше нисък 
навес. Там именно беше момичето, което цепеше дърва. 
 – Прощавай! – каза той.
 Момичето продължаваше да работи, все едно не го чу-
ваше. 
 – Е-хей! – провикна се Мравчо отново. – Извинявай, ти, 
дето цепиш дърва!
 Момичето се обърна и заслони с ръка очите си.
 – Какво искаш? – сопна се тя. – Не виждаш ли, че работя!
 Гласът  беше малко мъжкарански и това го обърка, за-
щото контрастираше с красивата  къдрава коса, но той 
скоро се поокопити и продължи: 
 – Виждам, да – каза той, като прескачаше с един крак 
оградата, – но не знам как попаднах тук и…
 Момичето пристъпи напред и го посочи с брадвата си. 
 – По-добре не прекрачвай оградата, ако не искаш секи-
рата да свърши останалата работа.  
 Мравчо застина на място и се вгледа в красивия, но су-
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ров поглед на момичето. Върна крака си обратно и остана 
така, леко подпрян. Скръсти ръце и продължи:
 – Така де, та паднах някъде отгоре и искам да се вър-
на. Никак не е лошо тук, даже бих останал да разгледам, 
ама така като не знам къде е изходът, нали, малко се пла-
ша. Иначе, както казах, бих се поразтъпчил насам-натам и 
може да пием по едно, ако си свободна...
 – Не съм свободна – отвърна студено тя.
 Мравчо разбра, че свалката няма да я бъде, така че се 
заоглежда, изтласка се от оградата и взе да се мота около 
градината. Накрая момичето не издържа.  
 – Виж какво, ясно е, че нямаш работа и само ще обика-
ляш да правиш магарии, така че по-добре да те изпратя да 
си вървиш, откъдето си дошъл. 
 Момичето заби брадвата в дънера, прескочи оградата 
и тръгна уверено по пътеката, а мъглата чудодейно се 
разпръскваше пред ботушите . Мравчо тръгна след нея 
и понеже в сърцето му се беше намъкнало едно съмнение, 
не издържа и попита:
 – Абе, това нали не е Адът?
 Момичето спря и го погледна право в очите. 
 – Господи – рече тя, – ти наистина си доста прост. 
 Двамата вървяха по пътеката известно време и той се 
опита да бъде добра компания, да каже нещо за себе си, да 
подпита за живота тук, каква е тая мъгла, не е ли трудно 
да се ориентират в нея, кой е изкопал цялото нещо, има ли 
отдушник, става ли топло през лятото, има ли да речем 
други градове и хора, какво е местното управление… но тя 
или мълчеше, или въздъхваше, или направо го заплашваше, 
че ако не млъкне, ще му откъсне главата. И от тези груби 
думи Мравчо усещаше само едно нарастващо чувство у 
себе си – започваше да я харесва. 
 Да, наистина горе го чакаше великолепна красавица, сама 
със скучните си приятели, на хижа, отдалечена в планината, 
но това тук, това беше нещо съвсем различно. Чувствата, 
които тази свободолюбива и дръпната жена възбуждаше в 
него, нямаха паралел с тези към обикновените момичета. 
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И цялата тази мистерия, която я обвиваше, досущ като 
мъглата наоколо. Колко красива изглеждаше като върве-
ше сега пред него, в работните си дрехи, сплетената  
коса подскачаше леко на гърба . Мравчо си каза, че това 
непременно е кралицата на тези владения, тя отговаря за 
всички храсти и за уханието им. И понеже е справедлива 
и благородна, сама запрята ръкави и обработва земята. 
Какво вълшебство!
 Двамата стигнаха до висока стена с тясна врата и 
електронно табло отдясно. Момичето въведе код и от 
тавана светнаха прожектори, а мъглата постепенно се 
отдръпна. Мравчо погледна назад. Пред него се разкри ог-
ромно помещение, нещо като високо хале, пълно с рози и 
една ферма в десния край. Вратата се отвори и момичето 
го подкани. 
 – Влизай в асансьора, ще те отведе до горе. 
 – Но аз така и не разбрах – отвърна Мравчо, – ясно, че е 
някаква правителствена тайна и нямаш право да ми кажеш, 
но какво правите тук, как така има поляна под земята?
 – Правителствена тайна? Поляна? Пич, ти наистина 
не знаеш къде се намираш. Това е една от многото зали на 
минно-обогатителния комбинат за розово масло. 
 – Розово масло? – попита объркано Мравчо. – Че то горе 
нали пак има рози, там в Карлово имам предвид, нали хора-
та...
 – Глупости на търкалета – отвърна момичето, – всеки 
знае, че розите се отглеждат под земята. Айде, тръгвай 
си!
 – И значи в крайна сметка, това е просто някаква 
фаб ричка?
 – Комбинат!
 – Добре де, комбинат. А ти кога свършваш работа? 
 Момичето го избута в асансьора и натисна най-горното 
копче. 
 – Работя тук и спя тук, горната земя не ме касае. Гор-
да съм, че спомагам за производството на най-българския 
продукт – безценната българска роза! 
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Вратите се затвориха и Мравчо потегли нагоре. Мозъкът 
му все още даваше накъсо. Подпря се на една страна и пог-
ледна към седемте светещи копчета. Цели седем етажа – 
каза си, – наистина бая съм падал. Чудна работа, какво има 
по света, че и под него! Асансьорът спря и Мравчо се озова 
до един бункер, в махалата, недалеч от мястото, където 
беше пропаднал. Отиде да види какво е положението там, 
където уж се беше отворила дупката, но не откри никакви 
видими следи. За сметка на това подуши уханието на рози, 
което беше достатъчно да го убеди, че не е сънувал.
 Мравчо въздъхна и се огледа. Вече нито му се ходеше 
на хижа, нито му се занимаваше с момичета. Скръсти ръце 
зад гърба си и проследи с поглед хората, които прибираха 
децата си от училище, излизаха от магазина и се наслаж-
даваха на последния за деня топъл въздух, изпратен от за-
лязващото слънце. Беше краят на уморителен, но доволен 
работен ден, в който добрината се разпростираше като 
пурпурен залез и беше останало дори и за най-лошите да 
открият нещо в закоравелите си сърца, което да се трог-
не от умиращата светлина. И никой, нито веднъж, дори за 
малко, не си помисли за „безценната“ българска роза.
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ЛУДИЯТ ПИРАНДЕЛО

В скучните времена, в които живеем, едва ли някой се на-
дява, дори да извърши лудория като тази, която Пирендело 
имаше смелостта да стори, когато изскочи от прозореца 
на къщата си с викове и мина бос по улиците на целия град, 
загърнат eдинственo с една хавлия. Мнозина в онзи ден 
помислиха, че синът на търговеца със сяра се е побъркал 
и приеха поведението му като поредното потвърждение 
за безумието, приютило се като древен звяр в умовете на 
хората през последните години. Пуснаха се статии в бло-
гове и две кабеларки отразиха с патос проявата на младия 
мъж, но никой не успя да даде задоволително обяснение на 
ексцентричната случка.
 За още по-голямо объркване, Пирандело прекарваше дъл-
ги дни в усамотение, след което излизаше с нова лудост и 
по калдъръма отново отекваха ботушите на карабини ери-
те, които нямаха заповед да го задържат, но трябваше 
да го пазят да не се нарани. Така например Пирандело се 
качи веднъж на покрива на дома си и се провикна, че щял да 
дръпне луната за опашката. С много усилия двама полицаи 
се добраха до него, като внимаваха да не счупят някоя ке-
ремида, след което го върнаха в леглото му. 
 Друг един ден пък чудатият мъж излезе от дома си на 
четири крака и започна да подтичва зад младите момиче-
та, джавкайки като куче. Тогава също го прибраха в стара-
та къща, където беше отседнал от близо половин година, 
като основанието им беше, че разваля обществения ред. 
След още няколко такива проявления кметът на града се 
замисли дали да не пусне заповед за изселването на този ек-
земпляр, но именно тогава телефонът му позвъни с чудесно 
предложение. След няколко дни жителите на градчето чуха 
тропот на копита и видяха за първи път поклащащата се 
закрита каручка на естествоизпитателя Ецио и неговия 
спътник Джовани, които тепърва започваха да трупат 
слава с чудните си приключения по целия свят.
 Сянката на каручката мина една вечер по моста и ле-
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ка-полека се приближи до кръчмата, където жълтите очи, 
които я следяха любопитно от сенките, предположиха, че 
ще спре, но тя продължи и зави надясно, към квартала с 
общежитията. Там погледите на безработните хаймани 
видяха островърха шапка, която се спазарява с един от 
собствениците на общежития, след което каручката беше 
паркирана в двора зад сградата. Фигурите на висок мъж 
и друг – доста по-нисък и възпълен, влязоха във входа и се 
изкачиха до седмия етаж. Мъжете и жените, които ги сле-
дяха, се разотидоха с гъргорещи гласове, които разисква-
ха причината в такъв малък град да се появи вълшебник. 
Нито един от тях не предположи, че причината е лудият 
Пирандело.
 Бяха смутни дни за град Хаос, когато двамата странни-
ци пристигнаха. Задаваше се война, а мината за сяра се бе 
наводнила преди месец и много от семействата изпаднаха 
в паника за бъдещето на домакинствата си. Мъжете об-
съждаха тревожните новини по кръчмите, докато жените 
се събираха по апартаментите и търсеха утеха в дома-
кинс твото. Единствено децата продължаваха да тичат 
все така необуздано по зелените хълмове край града. Зато-
ва и никой не обръщаше внимание на лудостите на Пиран-
дело, който на следващия ден се покатери на едно дърво и 
започна да убеждава минувачите, че е птица. Няколко души 
го снимаха, развеселени от лудостта му – кратко разнооб -
разие в мрачните дни, в които живееха, други забързаха 
крачка, притеснени от непредвидимото му поведение, но 
именно естествоизпитателят и неговият помощник бяха 
тези, които се доближиха до дървото и разпънаха своите 
измервателни уреди. 
 Двамата бяха концентрирани в работата си и първона-
чално игнорираха подвикванията на Пирандело и неговите 
крясъци (мъжът твърдеше, че умее да имитира звуците на 
птици от Южна Америка, при все че никой в града не беше 
ходил там, и като цяло до такава степен се простираше 
незнанието за континента, че някои дори оспорваха съ-
ществуването на земя отвъд океана). Когато приключиха 
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с приготовленията, Ецио и Джовани избърсаха потта от 
челата си и се приближиха до дървото, за да разговарят с 
лудия.
 – Здравейте, Пирандело! – започна високият естество-
изпитател, чието име беше Ецио, като избърсваше ръцете 
си от петната машинно масло.
 – Гау-па-тууу! – извика лудият.
 – Господине, бихте ли слезли от дървото да поговорим, 
в случай че ви е удобно? – продължи Ецио.
  – Пау-пи-пи-пу-туу! – изкряска другият.
 Джовани пристъпи от крак на крак.
 – Явно ви е по-удобно да говорите оттам – спокойно 
каза естествоизпитателят. – Така да бъде, за нашето про-
учване няма особено значение. Джовани – подхвърли той на 
своя колега, – включи машината!
 Джовани клекна и насочи жичките към короната на дър-
вото, след което завъртя копчетата на голямата дърве-
на кутия и натисна червения ключ отстрани. Машината 
изпиука няколко пъти и започна да издава тих стържещ 
звук, който от време на време припукваше.
 – Името ви е Луиджи Пирандело, вие сте прочут автор 
на разкази, дошъл в това малко градче, за да напише едно 
от най-великите си произведения, но вместо да работите, 
вие сте решили да се отдадете на някаква лудост и да се 
превърнете в атракция. С моя колега тук ви следим от из-
вестно време, може дори да се каже, че се считаме за ваши 
почитатели, но решението, което сте взели да влезете в 
ролята на безумец, меко казано, ни се струва наивно и грубо 
спрямо вашите съграждани. Затова сега, без задни мисли, 
ние разкриваме пред вас нашите мотиви – тук сме, за да 
ви разубедим, или в случай че сме се заблудили, да измерим 
лудостта ви.
 Човекът на дървото сякаш не ги забелязваше и продъл-
жи да издава птичи звуци:
 – Уииии-ти-ти-ти-ти-ти-тиии.
 Добре, Джовани, увеличи параметрите. Джовани с абсо-
лютна сериозност завъртя двете врътки отгоре и звукът 
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на машината се усили, но освен шума, който издаваше от 
самото начало, не се чу нищо друго.
 – Аха! – възкликна Ецио. – Господине, вие сте разобличен! 
Машината никога не лъже. Можете да продължавате този 
фарс до края на дните, но трябва да знаете, че някъде там 
има двама души, които са разкрили спектакъла ви, свалили 
са маската, така да се каже, и не желаят да повярват на 
комичното ви изпълнение.
 Мъжът на дървото внимателно се хвана за един дебел 
клон, провисна се на него и се спусна на земята.
 – Много добре – каза той, – последвайте ме.
 Двамата прибраха техниката и Пирандело ги поведе 
през моста към един краен квартал, където хората от гра-
да рядко ходеха. По пътя няколко души ги изгледаха стран-
но, припознавайки лудия, който сега вървеше като разумен 
човек, леко прегърбен и сериозен. Зад него с гордо вдигната 
глава го следваше вълшебникът, а Джовани притичваше 
последен, защото се заглеждаше в някои от витрините. 
Накрая Пирандело сви в една тъмна уличка и се заизкачва 
по външна стълба, подобна на тези в Ню Йорк или Чикаго, 
каквито Ецио беше гледал по филмите. Двамата го послед-
ваха нагоре и скоро видяха, че лудият вдигна един прозорец 
и се вмъкна през него. Без да се споглеждат или да се безпо-
коят за безопасността си, те също влязоха.
 Стаята беше хладна и от малкото светлина, която 
влизаше през прозореца, се виждаше, че летят множество 
прашинки. Стените бяха заети с огромна библиотека, коя-
то поглъщаше почти цялото пространство, а в центъра 
имаше бюро с огромен скелет на някакво животно, което 
Ецио разпозна, но реши да си замълчи. Пирандело седна и се 
захвана да бърше с кърпа лицето и ръцете си.
 – Заповядайте, седнете – каза той и посочи скъсаната 
табуретка от другата страна. Двамата го послушаха. 
 – Сигурно се чудите – продължи той, като прибираше 
кърпата, – защо съм се захванал с тези странни занимания, 
обръщайки целия град срещу себе си. 
 – Вие не обръщате града срещу себе си – уточни Ецио, – 
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просто ви смятат за луд. Какво целите? Пирандело се от-
пусна в креслото, сключи ръце и се поклати няколко пъти, 
преди да отговори.
 – Виждали ли сте саблезъб тигър? – попита мъжът и 
кимна към големия скелет на бюрото му.
 Джовани смръщи вежди.
 – Разбира се, че сме виждали! – почти извика той. – Не 
сте ли чували за нашите приключения, обикаляме целия 
свят и виждаме какви ли не щуротии, оставаше да не сме 
виждали един нищо и никакъв саблезъб тигър. 
 Пирандело се усмихна.
 – Много добре – каза той, – значи знаете, че са се на-
ричали освен това Смилодони и са изчезнали преди 10 000 
години. Тежали между 60 и 300 кг. – тук Пирандело се на-
клони към тях, – били са машини за убиване, представете 
си, господа, мечка, която има бързината и инстинктите на 
лъв – най-доброто от двата вида, събрано на едно място. 
Съвършеният хищник! Имало е обаче един проблем, можете 
ли да отгатнете какъв е бил?
 Ецио гледаше сериозно мъжа, който всички считаха за 
луд и го изпитваше с дълбоките си очи.
 – Бил е твърде ефективен – отвърна естествоизпита-
телят. 
 – А-ха! – Пирандело плесна с ръце. – Точно така! Поздрав-
ления, не сте толкова глупави, за колкото ви мислех, когато 
разпънахте смешните си уреди. – Пирандело им се усмихна 
дружески, видно беше, че находчивостта им го радва. – Сми-
лодонът е толкова ефективен, че не е останала плячка, 
която да го снабдява с храна, или по-редно е да кажем, не 
са останали достатъчно големи бозайници, които да лови. 
Не можете да си представите това чудовище да се храни 
със зайци, нали?
 – Каква е връзката между саблезъбите тигри и това, 
че решихте да се правите на луд – невъздържано попита 
Джовани, който се беше изчервил от факта, че го хванаха 
в лъжа, но покрай скучните факти беше забравил и нямаше 
търпение за развръзката.
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 Пирандело бавно се измъкна от бюрото, приближи се до 
библиотеката и извади едно дебело томче, избърса го от 
прахта и го тупна на бюрото.
 – Заради това – каза той.
 Ецио взе книгата в ръце и прочете заглавието: „Сънови-
дения от тайгата“. Ецио харесваше тази книга и разказите 
в нея, беше ги чел неведнъж, за да се разсее от трудоемките 
изпити в консерваторията за естествоизпитатели, но 
името на сборника винаги му напомняше на една карто-
нена кутийка със сибирски женшен, която беше виждал по 
аптеките. На нея бяха сложили снимката на тигър. Хрум-
на му, че може Пирандело да се е вдъхновил именно от нея. 
От какви непредполагаеми източници се раждаха понякога 
най-големите произведения на изкуството.
 – Това е последният ви сборник с разкази – каза въл-
шебникът, – с тях спечелихте националната награда за 
литература. Сигурни ли сте, че това е причината, поради 
която дойдохте тук.
 Мъжът скръсти ръце зад гърба си и се доближи до про-
зореца.
 – Вие не разбирате – каза той – какво е чувството да си 
толкова самотен, обречен в тесния кръг на посредствени-
те автори, които сънародниците ти считат за значими. 
Книгата, която държите в ръцете си, аз писах дълги годи-
ни, събирах разказите в нея внимателно и бях прецизен във 
всяка дума, която използвах. И всичко това за една стату-
етка и ръкоплясканията на 30 души. Скромна отплата за 
толкова тежък труд. Кажете ми, когато хищникът заво-
юва джунглата, какво му остава да направи, освен да легне 
и да умре?
 Ецио остави книгата на масата и също се изправи.
 – Но това е глупаво мислене – каза той, – не пишете ли 
заради самото удоволствие?
 – Писането не е удоволствие – изсъска писателят, – то 
е тежък занаятчийски труд.
 Погледите им се срещнаха и Ецио видя пламъка в очите 
на автора. Безпощадна злоба и огорчение струяха от тях. 
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Ецио прочисти гърлото си и опита да подбере по-внима-
телно думите си.
 – С моя съдружник действително обикаляме света от-
скоро, преди това всеки имаше собствена съдба. В голямата 
си страст той ви излъга, че е виждал саблезъб тигър, но 
го стори, защото сърцето му гори за приключения и нищо 
никога няма да му отнеме този огън, дори да не остане 
празно място по картите на човечеството.
 – Вие сте млад вълшебник – обърна се Пирандело към 
Ецио, – имате още много да учите, убеден съм, че дори една 
магия не можете да направите.
 – Господине, за писател вие твърде невнимателно хвър-
ляте думите си и те барабанят като ситен дъжд по нер-
вите ми. Не изпитвайте търпението, което ви дарявам, 
както казах, ние харесваме вашите разкази и дойдохме да 
разговаряме с вас, защото не мислим, че си правите добра 
услуга в този град. Освен това не съм вълшебник, нито ма-
гьосник, а естествоизпитател.
 – И сте дошли тук да ме изпитате? – мъжът махна с 
ръка и отиде в другия край на стаята, където сякаш из-
чезна в тъмнината.
 Джовани се изправи.
 – Дойдохме – продължи Ецио, – за да ви убедим да про-
дължите да пишете.
 От мрака се чу тънък глас:
 – Писането е загуба на време, слаба имитация, единстве-
но лудостта може да подхрани мозъка така силно с образи, 
че да забравиш кой си и да се превърнеш в нещо друго.
 От сенките бавно изплува формата на огромно живот-
но. Джовани хлъцна, скочи до прозореца и прекрачи с един 
крак навън. Саблезъбият тигър ги гледаше с хищническо 
спокойствие. От сенките се чу още веднъж гласът на пи-
сателя:
 – Защо не изпиташ това, естествоизпитателю?
 – Това е илюзия, убедителна, но все пак... – Ецио хвърли 
томчето с разкази, което мина през тигъра и го превърна 
в дим. От сенките Пирандело пристъпи напред. Очите му 
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се бяха налели със сълзи.
 – Мислиш си, че можеш да развалиш всичко, до което 
се докоснеш, с грубия си рационализъм, че това е някаква 
детска игра, но това е само началото. Ще извърша далеч 
по-големи лудости и тогава силата ми ще заякне и тигъ-
рът ще бъде истински, далеч по-истински от всичко друго. 
Тогава думите ми ще се превърнат в материя!
 Ецио се приближи до писателя и сложи ръка на рамото 
му. Другият почти се тресеше от емоция.
 – Лудостта ще вземе повече, отколкото можете да 
заплатите, вие сте велик и без нея.
 – Вървете си – процеди през зъби Пирандело, оставете 
ме на моето ново изкуство. 
 Преди да мине през прозореца, Ецио се обърна и погледна 
за последен път превитата фигура на лудия писател и го 
хвана жал. 
 – Един ваш съименник – каза той – някога е написал, че 
нещата са такива, щом човек си мисли, че са такива.
 След което излезе.
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ТУНЕЛИ НА ЛЮБОВТА

Някой трябва да е сънувал такова нещо – огромен град 
със светлини и изпарения, прорязан от тунели-артерии, 
по които текат стотици хиляди кръвни телца, носещи 
любовта на един мъж към една жена. И когато някой от 
огромните шлюзове се спусне, течението се пренасочва 
в друга посока, и така градът съществува на принципа на 
едно непрестанно трескаво вълнение.
 В този град на артерии сигурно живеят някъде под 
тръбите хиляди малки човечета с прокъсани дрехи и дъл-
ги коси. Всеки ден те избутват лодките си в каналите. Там 
са момче и момиче, двамата носят препаски и се познават 
добре, по-добре, отколкото познават опакото на ръцете 
си. Те са уморени, но спокойни, знаят какво се изисква – да 
намерят храна. Ще я търсят някъде по реките, ще ловят 
сфери, в които се носи сочната като нар същност на живо-
та, който някога е пулсирал шумно из целия град. Бедни и с 
прокъсани дрехи, в тясна лодка, двамата се прегръщат, без 
гребла, спускат се по течението, надяват се да не умрат.
 Отвъд този град, някъде далеч, зад пластове кожа и 
кости, един възрастен мъж седи на прозореца и прокарва 
ръка по олющения перваз. По пръста му се насъбира прах, 
той гледа как гълъбите кълват трохите, които им е си-
пал. Постарал се е жена му да не го види, тя минава с пра-
хосмукачка в другата стая, шумът е оглушителен, той ви-
наги излиза, когато тя чисти, представя си, че мръсотията 
се натрупва в дробовете му, затова стои на прозореца и 
диша чистия сутрешен въздух, но той не е достатъчен 
да прочисти съжаленията, внезапна болка го прорязва в 
гърдите. Не е трябвало да се притеснява за дробовете си. 
Момчето и момичето продължават да се носят в лодката, 
когато чуват бученето. Това е шумът на стихията – съ-
седният канал се е запушил и огромни вълни се опитват 
да пробият преградата от другата страна. Двамата се 
споглеждат, случвало се е и друг път, но знаят, че може би 
сега ще загинат. В града на отмиращите светлини няма 
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смисъл от надежда, че ще се избавиш. Прегръщат се и ос-
тавят топлината им да прелива, течението ги отнася 
надолу по реката, докато не стигнат обръщалато, там 
ще тръгнат по обратния път, който ще ги накара да се 
отпуснат, но когато наближат дома, сърцата им отново 
ще се свият от високите сводове, побрали тишината на 
бъдещето.
 Мъжът се опитва да извика, но няма глас, жена му и без 
това няма да го чуе от шума на прахосмукачката, опитва 
се да стигне до нея, но пада на земята, явно това е краят, 
въпреки болката му се струва незначително, накрая се при-
мирява и затваря очи.
 Там вътре двамата се носят по течението и гледат 
огромните светещи полепи, спускащи се като разтопен 
восък от тавана на тунела. И тук някога тази слузеста 
материя ще стане толкова, че ще запуши течението на 
реката. После тунелът става тесен и мрачен и трябва да 
запалят факла, момчето се навежда над повърхността на 
реката и вижда, че сферите се привличат от огъня. Чувал 
е за това свойство, но никога не е било толкова тъмно, за 
да го изпробва. Повиква и нея да види. Двамата спускат 
мрежите и улавят достатъчно храна за няколко вечери, 
ръцете им са мокри и почервенели от цвета на реката, 
лодката им едвам се движи. Той я целува.
 Мъжът сънува, че болката отслабва, сънува, че отново 
е дете, че чупи с камък прозорец и бяга. Сънува как камъкът 
и прозорецът са едно и как всяко стъкълце за една стотна 
е част от камъка. Сънува жена си, как би искал с нея да жи-
веят в този един миг, да го разтеглят като чист чаршаф 
върху прашасалия матрак и въпреки че и двамата кашлят 
от мръсотията отдолу, всеки да гали другия. Без да стис-
кат очи и да се страхуват, без да са сигурни, че всичко малко 
по малко се изплъзва или че не са прочели достатъчно книги, 
за да се научат, че животът ще бъде поредица от грешки.
Когато двамата стигат до колибите, двамата виждат, че 
никой друг не се е завърнал. Градът е притихнал, не се чува 
нито грохотът на вълните, нито глъчката на събирачи-
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те, всичко е потопено в приглушено хриптене. Изваждат 
сферите и ги слагат в казана, наклаждат огън и сядат на 
брега. Той слага ръка на рамото , тя го поглежда. Изглежда 
красива и спокойна, от кога не я е виждал такава. Навежда 
се и прошепна думи в ухото , думи, които тя заключва в 
сърцето си като две птици и ги покрива с платнище, за-
щото се бои, че могат да запеят. Така, прегърнати като 
приятели, чакат другите да се върнат. Скоро чуват дви-
жението на греблата.  
 Светлините събуждат възрастния мъж, не иска да от-
вори очи, не иска да слуша натрапчивия глас, който го пита 
как се казва. Накрая отговаря и светът се успокоява. Някой 
го държи за ръката. Знае, че е тя, спомня си за гълъбите и 
за болката, която сега е дала място на слаба тежест в гър-
дите. Може да види погледа на жена си дори в тъмнината, 
притеснените  очи. Отново са стигнали дотук – изтлас-
кани от съдбата да се обичат след толкова години, въпреки 
всичко изговорено и сторено, ръцете им се стискат все 
така силно, сякаш някой отвътре ги направлява в една и 
съща посока, винаги един към друг.


