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ПОТЪВАНЕ В МЪРТВО МОРЕ

Веднъж пътувах край Мъртво море
с един сляп поет.
Исках да му разкажа за гледките
и мълчах.
Той видя. 
И разбра.

Йехуда Амихай*

1.

Ето го познатото потръпване, като духване по вода. 
Нарочно извика високо името ѝ – уж на пожар, омразното 
име, което предизвикваше почти физически срам у нея. 
Но тя, изглежда, се овладя и се обърна усмихната на опи-
та му да я унизи пред момчето. Излизаме, помахаха му 
двамата откъм брега. По омаслените им тела припламваха 
падащите звезди на солта, а непоносимото обедно слънце 
стесняваше фигурата ѝ до стройно момиче в далечината. 
Загърбила морето, тя изостави бодрия ход отпреди малко 
и в движението си заприлича на лодка, която с усилие тег-
лят на брега.

Той ги наблюдаваше от шезлонга – посърнал кактус 
насред лунния пейзаж. Зад него термометърът на спаси-
телната кабинка показваше 47 градуса. Беше два часът, 
престъпно време за солни бани. В тази част на деня въз-

* Йехуда Амихай (1924 – 2000) – един от най-известните израелски 
поети. Преводът на стиховете тук, както и всички пояснителни бележ-
ките под линия в книгата, са на автора.
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духът трябваше да се поема на предпазливи лекарствени 
дози, иначе сухият зной над пустинята на мига изпарява-
ше всяко човешко усилие, дъх или глас и те затрептяваха 
в маранята. Затова просто ѝ напомняше, че е опасно да 
се остава, време е да се приберат в стаята и да подрем-
нат малко. Само двойка възрастни руснаци, изгорели до 
виолетово, пренебрегваха препоръките за максимум двай-
сетина минути в солената вода. Носеха се безметежно по 
повърхността, с глави върху възглавнички за път и затуле-
ни с вестник лица.

Привечер, малко преди да рухне зад голите пясъчни 
хълмове над хотелите, вездесъщото слънце на Ейн Бокек* 
най-после се свиваше в ясно различим кръг. Отсрещни-
ят йордански бряг изпускаше въздишка, а топлината се 
видоизменяше, отдръпваше се на още дъх разстояние. 
Никога обаче не ставаше така, както помнеше от учеб-
ниците по география: нощем температурите в пустинята 
да падат стремително към нулата и тя дори да замръзва. 
В първите късни следобеди двамата плуваха в басейна на 
четиризвездния „Даниел“, смучеха леда на ментовата ли-
монада и поглеждаха към морето зад прашните палми. 
Насред грубите планини с предупреждения за внезапно 
зейващи дупки и мълниеносни диви кози, бетонните хо-
телски кубове му се струваха луксозно недоразумение на 
цивилизацият а. 

Преди към девет-десет да се качат в стаята, довърше-
ни от късната вечеря, те се изтягаха за кратко и в лобито, 
където аниматори забавляваха рехавата публика с инфан-
тилните си шеги. Тяхната вулгарност с напредването на 
вечерта го натъжаваше – тогава двамата си даваха знак да 

* Курортно селище на брега на Мъртво море в Израел.
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стават. След солените сутрешни бани и следобедите в ба-
сейна не им оставаха сили дори за четене, макар по навик 
тя да мъкнеше цяла торба с книги. Така че теглеха сериали 
и заспиваха на тях, затоплени от батерията на стария лап-
топ „за пътувания“. В стаята си беше направо хладно, но 
вместо да намалят климатика, те се завиваха с одеялата. 
Сутрин пък се събуждаха прекалено рано като за почивка. 
Излежаваха се още малко, а после слизаха в ресторанта и 
сред хаоса на многолюдните израелски фамилии на свой 
ред трупаха чиния след чиния на масата. По тукашна тра-
диция, едва вкусили от храната, те отегчено я изоставяха 
и отиваха да си изберат нещо друго. Всички израелци пра-
веха така. А на следващата сутрин, докато стомасите им 
още смилаха вчерашното ядене, всичко пак се повтаряше: 
могили недоядена храна, за чието зловоние в ада навън 
никой не мислеше. 

Той беше идвал няколко пъти с приятели като сту-
дент, но по онова време хотелите бяха по-малко и сякаш 
по-прибрани в пейзажа. Имаше все още нещо непринуде-
но и пионерско тук, което съответстваше на усърдното и 
грубовато начало на тази страна. Тогава Израел все още 
му напомняше България от осемдесетте. Беше роден в 
Пловдив, но още през 1988 година, малко преди промени-
те, с родителите му успяха да се изселят в Израел. С онзи 
простодушен, текезесарски патос. В ентусиазма си майка 
му и баща му изобщо не бяха помислили, че само след 
седмици ставаше на осемнайсет и щеше да разбере къде 
се намира направо в тригодишната казарма. Взеха го едва 
ли не от летището. Униформа, автомат, честта да принад-
лежиш и – ходом марш. Брат му, тогава на девет, имаше 
достатъчно време да си въобрази, че е роден там, където 
светът е започнал някога. 
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Родителите му още живееха тук в едно от предгра-
дията на Хайфа, с отровен от рафинерията въздух, който 
раждаше бебета с малформации и смалени главички, но 
пък с далеч по-поносими жилищни цени и онази любима 
на децата гледка към двете охладителни кули – зелената и 
лилавата. И изведнъж, точно преди девет години (тъкмо 
преполови трийсетте и работеше по специалността си в 
„Тева“*), той реши да се върне за постоянно в България. 
Там я срещна – недоеврейката. 

*
И ето ги отново тук, при мъртвото море – след цялото 

това време. Всяка година идваха в Израел да се видят с 
приятели и роднини, да надебелеят и почернеят, но този 
път тя поиска да отидат някъде само двамата. И на едно-
единствено място за целия им престой. Намериха двусед-
мичен спа пакет с огромно намаление, който обещаваше 
да излекува псориазиса и екземите им, минаха да оставят 
малката на техните и пристигнаха.

На пръв поглед морето им се стори същото като пре-
ди девет години – колкото и да плашеха, че неудържимо 
пресъхвало. Същото си беше, наистина. Ту като нацупе-
но в синьо езеро, ту изумрудена слуз, от която избиваше 
каменна сол на облаци, та човек стъпваше по тях като 
по обърнато небе. В синия час след залеза повърхността 
ставаше дотолкова безизразна, че отстъпчиво продължа-
ваше празнотата над себе си. Няколкото лица на Мъртво 
море бяха останали непроменени, взаимно се увериха те. 
И също като преди, отпърво дребните рани, изгризаното 
покрай ноктите, бръснатото по тялото – всичко ужасно 

* Най-голямата израелска фармацевтична компания.
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щипеше в солената вода. На нея впрочем това ѝ харесва-
ше, наричаше го „предвестник на зарастването“. А и след 
ден паренето действително изчезна, както тук с усмивка 
уверяваха новодошлите, но пък от мазната вода навсякъ-
де лепнеше – пластмасовите шезлонги, хавлиите, кожата, 
банските, чиято материя вече започваше да се скапва. А 
калта... Господи, калта! Калта миришеше нетърпимо. Дън-
на миризма, сякаш някое божество си играеше на сътворе-
ние в тресавище. Цялата намазана с нея, тя му приличаше 
на негатив от първите глави на „Битие“.

– И той щял да се маха оттук. Брат му вече се бил из-
несъл към Австралия. Той обаче искал в Европа. Да може 
да си идва и да наглежда техните. 

Тя набързо му преразказа разговора си с момчето, ко-
ето сега не се виждаше, и двамата с нея поеха към хотела 
за дългата процедура по къпане и подсушаване на гъстата 
ѝ коса. Деветте им общи години бяха минали и през нея 
с белосватбени стъпки. След това трябваше да се опитат 
да подремнат малко. Откакто хлапетата бяха пристигна-
ли, тя трудно заспиваше, хващаше някоя книга, но след 
миг пъхваше на същото място разделителя, разглеждаше 
албуми от чужди пътувания до места, където никога не 
бяха мечтали да идат, зачиташе се в някоя политическа 
статия и чак когато той започнеше да се унася въпреки 
шумовете в коридора, малкото вентилаторче на мисълта 
ѝ на свой ред утихваше и тя изпадаше в полусън. Мириз-
мата на кал и луга – този особен, тягостен дъх на всичко 
лековито – беше проникнала в чаршафите, в кожата им, в 
самия възду х. 

Отключиха вратата и им се стори, че нещо прошу-
моля. Нещо сякаш се размърда в стаята. Все едно някой 
смачка лист хартия и я пусна на пода. Тя застина зад него, 
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цялата в слух, ръката ѝ сграбчи тениската на гърба му. 
Пос ле го бутна навътре. Уж го дърпаше за блузата, а в 
същото време го тикаше напред. През главата му мина, 
съвсем детински: Не се ли страхува за мен? Но в стаята 
нямаше никого. След бърз оглед установиха, че е просто 
гълъб – беше се промушил през открехнатата врата на те-
расата и се бе настанил под бюрото. Тъмносив, примрял 
от жегата, почти упоен в разредената прохлада на стаята, 
където климатикът продължаваше да работи на максимум. 
Така се беше унесъл след геената навън, че едва реагира 
на движенията им. 

– Това е знак! Виж го само! Знак е! – повтаряше тя 
в суеверен захлас и надничаше откъм банята, докато той 
размахваше хавлия срещу досадника.

2. 

Един автобус изсипа учениците на четвъртия ден су-
тринта. След скучния път през пустинята те почти не го-
вореха – просто пищяха. Гласните им струни скрибуцаха 
в съзвучия, понятни само на тях, и явно всяка нова фраза 
беше уникална, защото предизвикваше гърления им смях, 
примесен с вулгарности и разточително оригване. Смях, 
охраняващ колебливата близост на петнайсетгодишните. 
Такъв ли е бил? Нима самите те някога можеха да си кажат 
нещо ей така, без да раздърпат дрехите си, без любовни-
те ритници и зъбенето през метални скоби, от които днес 
явно никой не изпитваше срам?

Още същия ден успяха да повалят едно момче в соле-
ната вода, но то все пак успя да се задържи – само ушите 
му се напълниха с луга. Спуснаха се да ги промиват със 
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същото въодушевление, с което го бяха блъснали преди 
малко. И може би за миг се стреснаха, преди всичко да 
продължи – и солените пръски, и непривичното вълнение 
на водата, и гнусните номера с калта, която лепваха в не-
чии бански или дълга коса. Само виолетовите руснаци, 
препречили слънцето с днешния вестник, се носеха неда-
лече от тях, несмутими в лечебната си нирвана.

Следобед глъчката се пренесе към басейна, а вечерта 
пуберите се тръшнаха на диваните в лобито с коктейли и 
бири „Голдстар“, така че двамата с нея бяха принудени да 
се приберат по-рано. Седнаха на терасата и вдигнаха крака 
на парапета. По прасците им тръгнаха познатите тръпки на 
изтощение от непривичното и за двамата безделие. Няма-
ха желание дори за филм след днешните бурлески покрай 
тях. Просто гледаха към светлините на моавските хълмо-
ве в отсрещна Йордания: там също имаше свят. Странно 
близък, отсрещен, човешки свят, чиято враждебност тук 
бе трудно да си представиш. По протежение на мъртвото 
море – невидима граница, а по-нататък военни патрули с 
момчетии, солени от пот и понякога от страх. Само чети-
ризвездните кубове блестяха надменно над всичко това. 
Безразлични стражи на охолството им, докрай защитени 
от нищото, опрели гръб в твърдата планина.

– Вече имат целулит, видя ли ги? – питаше тя, по-при-
казлива от обичайното в този час. – Ами момчетата! Някои 
са с ей такива задници, кога ще ги стягат? Едно така се за-
дави с фас, че девойките щяха да му строшат гърба. Ти не 
ги ли видя?! И с тези мазни пъпки ми пият „Голдстар“! Ех, 
блажена баналност... Сигурно се имат за страшни пиячи. 

Кога бе забелязала всичко това... Очевидното, което 
най не се забелязва. То и така си беше ясно: аморфни му-
тации в какви ли не фази (едно време щяха да са просто 
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запъртъци) – преждевременно затлъстели, сглобени от 
жилави пръчки, с набързо шупнали гърди, прибързано 
обръснати лица и омазнени гриви. Момчетата – с плетени 
сандали, момичетата – с тънките гумени джапанки, които 
шляпаха непоносимо под петите им. 

Очевидно и двамата с нея злорадстваха да открият 
накуп всички тийнейджърски клишета, от които отдавна 
се бяха спасили. Да се наливаш с литри тривиална бира 
например за нея се беше превърнало в признак на обидно 
за небцето въображение. През последната година в Чехия 
двамата със сина ѝ Мони се бяха запалили по крафт би-
рите с непроизносими имена и обикаляха по разни хип-
стърски пивоварни, където цените бяха в пъти повече от 
тези на чудното чешко пиво. Но тя трябваше да намери 
изключението не къде да е, а в родината на бирата. Мони 
ѝ липсва, досети се изведнъж той. И тя, издавайки, че мис-
ли за момчето си покрай пубертетите в лобито, поклати 
глава, сякаш в спор с мисълта му: 

– Мони никога не е бил като тия. Такъв... знам ли – 
гъгнив и разпасан. Беше красив, въпреки възрастта си. 
Несъразмерен, особен, крив – но красив. Беше?! Боже, 
звуча като пълна дъртоза... Онова момиче с гърдите видя 
ли го? Такова плоско и пошло лице, чак наранява. Какво 
ли е да имаш такава дъщеря? Белези от преживяно – нула, 
само от стискани пъпки. Изражение – отегчено, като на 
40-годишн а...

Когато я срещна, тя вече беше родила дете на друг мъж 
с еврейска фамилия. Момчето Симеон Алмалех, Мони, а 
в Израел – Шими, наскоро беше станало ученик и изобщо 
не личеше да страда от това, че баща му току-що ги бе из-
оставил, премествайки се през няколко улици. Всъщност 
нито тя, нито момчето, което даже не беше обрязано, мо-
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жеха да минат за евреи. В целия ѝ род имаше само една 
баба еврейка от страната на баща ѝ, но в България това 
беше напълно достатъчно. Бяха ѝ стоварили потресаващо 
старозаветно име и я бяха научили да се чувства такава. 

Едва след няколко месеца тя му каза как се казва по 
паспорт – иначе на всички се представяше просто като 
Мати. Наложеше ли се да издиктува цялото си име на ня-
кой любезен чиновник, по страните ѝ избиваше свирепо 
унижение, като че ли беше длъжна да извинява името си. 
Но не и произхода му. В България точно той я беше от-
делял и ѝ бе осигурявал запазено място сред еврейския ѝ 
народ, чак до идването им в Израел. Тръпчивата мисъл за 
нейната недостатъчна близост до оригинала, до истинско-
то еврейство, го възпламеняваше в първите години, защо-
то я превръщаше в шикса. Неговата собствена шикса*.

Легнаха си, уютно прегърнати, в изстудената стая. И 
макар че Мати беше далеч по-превъзбудената и разговор-
ливата, той не заспа дълго след нея. Въртеше се. Отваря-
ше ненужно очи в ослепителната тъмнина. През плътната 
дограма и белия шум на климатика някъде отдолу, откъм 
басейна, в стаята проникваше тъпо тупкане на дискотеч-
на музика, похотлив смях, задушени писъци. Някой може 
би давеше някого или правеше непохватна имитация на 
любов в басейна – само за да го посочат и да изпищят 
„сееекс“. 

В крайна сметка звукът го унесе и той заспа в спомена 
за Мъртво море като първото място, на което я доведе при 
първото ѝ в живота идване в Израел. Кога бяха минали 
девет години и се беше появило едно – тяхно – дете... Така 

* Шикса – от идиш, пренебрежително название за жена/любима, която 
не е еврейка.
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беше. Кацнаха на „Бен Гурион“ в един през нощта, взеха 
кола под наем и потеглиха право към най-ниската точка на 
Земята. Беше ѝ казал да си помисли добре какво иска да 
види преди всичко останало в тази своеобразна за нея бат 
мицва* и тя посочи именно Мъртво море – то ѝ се струва-
ше най-екзотично. 

По онова време той все още си позволяваше да кара 
бързо и безразсъдно. По радио „88“ вървеше среднощен 
блус концерт. Навън всичко се сливаше в особения пръс-
тен цвят. Малко преди три – тя полузаспала, той – напрег-
нат от мисълта, че най-после ще държи тук, на своя тери-
тория, нейното лъжеюдейско тяло, твърдо и пропускливо 
като пустинния пясък – те минаха покрай охранителния 
пункт с войниците. Момчетата играеха карти с преметна-
ти на гърба автомати и отегчено им махнаха да минават. 
Може би това трябваше да го засегне тогава. Това, че дори 
младото ѝ лице бе неспособно да разсее група скучаещи 
войници. Но нелегалната му красота беше от ония, които 
знаят как се прекосяват граници, без да те заловят. 

Преди цели девет години, след като се регистрираха 
и се качиха с трите куфара в хотелската стая, той разпъна 
накръст схванатото ѝ тяло върху леглото с двойнопотъващ 
матрак. Виждаше го и до днес: сломено от пътуването 
през пустинята, то мигновено пропада в сухото вълнение 
на чаршафите, а той загребва да го извади оттам, спасява 
го от потъването в съня, побира го върху своето, сякаш 
самият е сал. В Мъртво море не се потъва, прошепва тя и 
там, където се усмихва, тъмното се сгъстява. Знае за непо-
тъването макар още да не го е изпитала. 

* Ритуал при евреите, който отбелязва преминаването към зрелостта 
при момичетата.
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Бяха убедени тогава, че няма как да е иначе. А ето ги 
сега: сън и гладки чаршафи.

3.

Като всяка тълпа, и тази на хлапетата се разреди още 
на следващата сутрин. Мъкнеха се по един, по двама в 
ресторанта и образуваха рехави групички. Сънни млечни 
лица с цвят на зле понесен алкохол, но вече нащрек за пре-
междия. Петнайсетгодишните им несъвършенства личаха 
дори повече сега, когато бяха още съвсем близо до невин-
ността на съня си. Насядаха до бюфетите с цял куп чинии 
и плодови сокчета и задъвкаха, по детски притихнали над 
храната. 

С Мати вече приключваха закуската. Следваше качва-
нето до стаята, мазането с кремове, преобличането за пла-
жа, където тя задължително мъкнеше по две книги, нищо 
че на четиресет градуса така и не ги разтваряше. Тя стана 
да донесе последно кафе и нещо от десертите. И точно 
тогава, на връщане (той нямаше време да забележи дали 
се поколеба), изведнъж рязко се отклони, тръгна покрай 
други маси и се бутна между няколко тийнейджъри, заста-
нали прави до местата си.

Видя я да им подхвърля нещо, без докрай да вдигне 
лице към тях – ей така, стиснала като щит чинийката пред 
гърдите си и с тъничка усмивка вместо сабя. Виж я ти... 
Колко позната всъщност му беше тази усмивчица, колко 
пъти я беше виждал да разчупва с нея отегчението у прия-
телите на сина си. Беше един вид намигване към всеобща-
та им възраст: да, признавам си, разкрита съм, вероятно 
се водя лелче, но не принадлежа на възрастта си, на мен 
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също ми е досадно, виждам ви, нямам претенции към вас, 
приемете сарказма ми, хайде, не бъдете такива сухари. 
Може би нещо такова се опитваше да им каже.

Сцената не се виждаше съвсем ясно от неговото място, 
но той очакваше, сепнати от вниманието на тази жена, ко-
ято можеше да им бъде майка, онези веднага да я отрежат 
с отработен тийнейджърски жест. Жест, който незабавно 
отстраняваше – със сплав от предпазливо, съжалително, 
подигравателно-снизходително и на практика отсъстващо 
отношение. Ха-ха, каква е тая откачалка, бе, мега нелепо 
ку-ку! И в този миг той чу смеха в гърлата им. Прозву-
ча напълно лишен от подигравка или цинизъм – по-скоро 
предпазливо любопитен, като дружелюбен котарак. След 
малко тя се върна, тръшна се на стола, остави пълната чи-
ния и бодна една баклавичка.

– Какво?! Просто ми щукна. Питах ги по колко души 
издържат леглата тук... – Погледна го с пълни бузи, чийто 
цвят се завръщаше. Виличката в ръката удържа трепере-
нето ѝ и тя се засмя с пълна уста. 

– Точно при руските пенсионери ли трябва да ги водят 
в края на ваканцията? А тия двете момичета там видя ли 
ги? Предупредих ги, че ако човек преяжда сутрин, може 
да потъне и в Мъртво море. Така им казах. – И тя пак заг-
реба от кадаифа.

Това последното му се стори пълна измислица. Дори 
да си го заслужаваха, не беше способна да им наговори 
чак такива неща. Обаче – боже, и това ли вече беше спо-
мен – не беше ли се държала точно така преди в стеснени-
ето и неувереността си. И с него, и с неговите близки и по-
знати, които на всяка цена трябваше да впечатли. Спомни 
си как ставаше необмислена, иронична, пускаше дръзки 
шеги, които смущаваха, а понякога дори обиждаха онези, 
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които не бяха подготвени за тях. И колкото повече ѝ пука-
ше за нейното отражение в другите, толкова по-лишени 
от такт поражения нанасяше с уж остроумните си комен-
тари. „Типичният Стрелец“, колко пъти го беше чувал. 
Извинението – комплимент. Къде беше останало всичко 
това, типичното? Тъкмо това, което така добре описваше 
самата ѝ отличителност. Тази дума сега му се стори на-
пълно безсмислена. 

Мати продължаваше да хапва от сладкишите, а с дру-
гата ръка подръпваше напред косата си. Този жест от мла-
достта (всъщност не беше толкова млада дори когато я 
срещна) се бе засилил напоследък – навярно да прикрие 
отпуснатото ѝ лице, бръчиците, посегателствата на грави-
тацията. Двете трапчинки ги нямаше там, където изпъква-
ха някога. Двете здрачни трапчинки, които сякаш пазеха 
устните ѝ, бяха изпаднали. 

*
Плажът беше препълнен и двамата седнаха малко 

встрани, близо до празните шезлонги на руснаците, чиито 
лица вече отнасяха прочетените новини в мъртвото море. 
Даде си сметка, че всъщност от вчера насам самите те с 
Мати изненадващо бързо бяха свикнали с хаоса. 

– Гаменчета гадни! Добре че ги разгони охраната, 
иначе щяха да са ни изселили заради пожар. Какъв тряб-
ва да си, за да палиш цигара вътре и да си завираш фаса 
в цепката на дивана?! Кажи ми! Ватата веднага пламна, 
добре че ги видяхме.

Някакви жени с не по-малко отвратителни деца на 
прага на пубертета, които настървено си пъхаха кал в бан-
ските, обсъждаха на обичайния висок и груб глас какво е 
ставало снощи. Мати, която години наред искрено се чу-
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деше какво толкова имат да си крещят израелците, явно 
изобщо не ги чуваше, или поне не даваше вид, че жените 
са застанали точно зад гърба ѝ.

– Ехо – махна в отговор на трима, които ѝ кимнаха 
ухилени откъм брега. 

Толкова бързо и вече приятели? И сякаш да потвърди, 
че да, така бързо стават тия неща, тя се надигна, после 
дръпна хавлията, увия я около корема си, напуснат от две 
деца, и тръгна към двете момчета и момичето. Сториха му 
се познати, май бяха същите от ресторанта.

– Рами и Бутрос, виж ги и познай кой е еврейчето и 
кой – християнчето! 

Тя едва не изпляска с ръце, когато се върна след малко 
и му предложи загадката, все едно имаше кой знае какво 
за отгатване. Момичето, което беше с тях, се бе отдалечи-
ло към друга групичка, с която нахълта в солената вода.

Едва сега се вгледа в момчетата – и веднага позна кой 
кой е. Единият беше доста висок и с повечко нахалство мо-
жеше да мине дори за седемнайсетгодишен. Характерната 
твърда коса с песъчлив оттенък беше като мината от греб-
ло и застинала на вълнички от солта. Златистите мускули 
с руси къдрави косми означаваха, че е или сърфист, или 
от някой заможен галилейски кибуц, произвеждащ сирене, 
или пък от място като Амирим, пълно с цимери*, вегета-
рианци и масажисти. Значи този е Рами. Приличаше точно 
на еврейско фермерче от старите детски книжки, нищо че 
вече явно беше набрал смелост пред момичетата. Навярно 
защото съвсем буквално беше държал кози вимета.

* Частно туристическо бунгало близо до природата.
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По-дребният трябваше да е Бутрос*. Момчето изглеж-
даше на възрастта си – не повече от петнайсетгодишен. 
Грижливо култивираните гени у арабите християни те-
първа щяха да работят за лицето му. То бе едва заформе-
но, като че още го дорисуваха – мацнато над устната, по 
детски сгъстени мигли, ясно изразена челюст, мъх, кой-
то след още някоя година щеше да се втвърди до приятна 
брада. От избелялата му тениска висяха кончèта, а ръбо-
вете ѝ се бяха засукали навътре, както когато я ползваш и 
за нощница. Беше жилест и лек, с пищялки като въженца 
и нежни мускули, все още направени само от тичане. Хо-
дилата и дланите му обаче бяха едри като на палетата, от 
които – помисли със смътна завист – израстваха големите, 
гъвкави кучета.

Рами и Бутрос седяха сами край водата с окаляни до 
чатала крака. Говореха си, сочейки ту към някоя групичка 
във водата, ту към йорданския бряг, но от време на време 
се извръщаха назад и на няколко пъти той ги хвана да по-
глеждат към Мати. Тя вдигаше ръка да им помаха, съвсем 
открито, а веднъж – сякаш сама не го очакваше – им се 
изплези. Закачливо и бързо, вместо усмивчицата, която от 
там можеше и да не забележат. Тогава еврейчето с вида на 
батко сръчка дребния и обичливо шляпна врата му.

Постепенно, неочаквано и за себе си, той се хвана да 
ги следи. Просто му беше станало любопитно – за какво 
всъщност си бяха говорили с нея, за какво изобщо си го-
ворехме на тази възраст? Не помнеше. Не помнеше нито 
гласа си, нито дори жаргона от онова време. Тези двамата 
бяха по-малки от Мони, а Мони наистина ѝ липсваше. Ос-
таваха му месеци до пълнолетие и в момента обикаляше 

* Арабският вариант на християнското име Петър.
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из Румъния с приятели израелци – уж че търсеха нечии 
корени там. Последно тримата се бяха чули от Сибиу. Че-
тири-пет минути, толкова. Той им показваше покривите 
с насмешливо-тъжни очи* в центъра и се оплакваше, че 
в Брашов не можело да влезеш в ресторант, без да се на-
тресеш на израелски туристи. Било пълна окупация. Няма 
спасение, оплака им се. Беше вече друг, съсредоточен и с 
бистри желания. От онези зрели типове, които със здраво-
словна лекота опростяват всичко и отсега са надраснали 
комплексите на възрастните мъже. Щеше да учи в Праж-
кия университет и прекарваше лятото преди първи курс 
при баща си в България. Онзи през няколкото улици, за 
когото така и не показа да страда, докато порастваше. А 
може и той да не беше го забелязал. 

– Хайде да влезем още веднъж, че вече е дванайсет и 
половина – подкани го тя за последната баня, преди жега-
та да стане непоносима. Последното влизане беше винаги 
най-мъчителното. 

Тръгнаха към водата и той инстинктивно потърси с 
поглед двойката руснаци. Гледката на телата им, които 
без грам усилие маркираха повърхността, предизвикваше 
особено омиротворение. Видя ги тъкмо да излизат, запъ-
тени към шезлонгите си, и тогава Мати го дръпна за ла-
кътя. Момчетата бяха там, точно по пътя им към морето. 
Явно също се канеха да влизат и бе решила да му ги пред-
стави. Редови хлапета, които от скука си беше въобразил, 
че наблюдава. Ръкуваха се с него ведро и почтително, без 
никакво кълчене, стеснение или излишна сърдечност. От-
близо действително нямаха нищо общо с лигавата маса 
пубери, от които после по принуда ставаха част. А може 

* Покривите с очи са типична архитектурна особеност на много от 
къщите в Сибиу.
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и да бяха от различните – нали след възрастта, в която 
трябваше да копираш и принадлежиш, следваше другата, 
в която се претрепваш да бъдеш различен.

Влязоха и заповдигаха крака, описвайки полукръгове 
с ръцете си, а Бутрос разказа с естествена момчешка лако-
ничност, че е родом от Назарет:

– Сега живея в Хайфа. В един от кварталите, де. 
– Аха, от другата страна на Кармел*, нали?
– Аха. А Рами ми е приятел, иначе съм от друго учи-

лище, арабско.
– В „Тева“ имах много колеги християни от „Тех-

нион“**-а, пълно беше с инженери и всякакви... 
– Може – вдигна рамене момчето. 
Стори му се, че вече го е виждал някъде. Заприлича 

му на сервитьорче от кафенетата по улица „Масада“***. 
Мърляви и лепкави, със самонастанили се по столовете 
им котки, тези места правеха може би най-хубавото капу-
чино в града. Държаха ги предимно араби християни и в 
тях се събираха всякакви артистични типове, типични за 
смесената фауна на квартала: расти, пацифисти, рапъри, 
антирасисти, с религия и без религия, хипари и хипстъри, 
обикновени нюейдж мърлячи. Понякога двамата с Мати 
висяха с часове там, ровеха в книжарничките втора упо-
треба наблизо, връщаха се с книги и четяха или играеха на 
таки****. Но не, Бутрос беше още малък да е работил там, 
освен може би през ваканциите – сезон, който двамата с 
Мати избягваха. 

* Планината Кармел – хълмовете, на които е построена Хайфа.
** „Технион“ – най-престижният технически университет в Израел, на-
мира се в Хайфа.
*** „Масада“ – известна с космополитния си дух улица в Хайфа.
**** Популярна израелска игра на карти.
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Дланта на момчето непрекъснато минаваше през про-
раслата му коса с цвят на тъмен сусам и всеки път наново 
откриваше очите му – досущ парченца от лековитата сол 
на Мъртво море. 

*
Същия следобед вместо да поспят, двамата решиха 

за разнообразие да се качат на малкото открито влакче 
до търговския център. В двайсет градуса по-хладния мол 
апетитът им се завърна и освежени, те изядоха куп ненуж-
ни боклуци, а после Мати влизаше и излизаше в малки-
те магазинчета сама, докато той разсеяно я чакаше пред 
вратите. Вече във влакчето, с разтуптени от резкия преход 
към жегата сърца, тя изведнъж се плесна по коляното:

– Уф, забравих. Довечера имат „pool party“. – Забели 
очи да подчертае подигравателните кавички. – Неспася-
еми са. Искаш ли да идем да видим?

Той не разбра какво точно го питаше. Какво да виж-
дат? Покана ли беше това, или нова закачка като от първа-
та сутрин? Възможност да се промъкнат като декор сред 
пуберите и още веднъж да се уверят, че слава богу, оцеле-
ли са без особени поражения в далечното си порастване? 
Това ли било? Той се развесели: да се обръсна, трябва 
ли, поне да си бях купил цигари. Но после я видя – стоеше 
до него стегната, сериозна, стълбче от сол, което чакаше 
отговор. 

– Ти сериозно ли? – Погледна я пак, с предпазливо 
любопитство. И когато тя кимна насреща му доволна, все 
едно се беше сдобила с много редки билети, той забеляза 
книгата в прозрачната торбичка до бедрото ѝ. 

– Обещах на Бутрос нещо хубаво за четене като за 
неговите години – извади я Мати, уловила погледа му. 
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Оправ дава ли се, мина му през ума. Явно я беше купила от 
книжарницата – но кога?

– „Ще бягаш ли с мен?“*. Ти сериозно ли... – повтори 
идиотски той, равно, без въпросителна, и заоглежда изда-
нието. Беше ново, а той беше чел старото. Цели два пъти 
дори. Кога я беше купила Мати – все към това се връщаше 
мисълта му: кога?

– Мхм, защо не – сви рамене тя.
И толкова. Той не отиде. Остана горе и прекара поне 

час в наблюдателницата си на терасата, зареден с менто-
ва лимонада. Не му се правеше нищо. Беше ясно, че става 
дума за разхладителна прищявка в пустинния санаториум. 
Социален експеримент, който после да обсъждат вместо се-
риалите. Но не видя около нея патоса на „млади подража-
телки“ и „ръчкащи се момченца“, както си го беше предста-
вял. Напротив – видя я още от началото да седи сама в края 
на един шезлонг, отпуснала лакти на коленете, с чаша... 
не, оттук не се виждаше, но едва ли беше „Голдстар“. Не 
и това. Той дори направи театрален жест във въздуха към 
нея – наздраве с ментовата лимонада, йелда**. 

Тя не го видя. А можеше поне да потърси с поглед про-
зореца им. Навярно още на мига бе съжалила за глупостта 
да иде, въобразявайки си как ексцентричното ѝ присъст-
вие там щеше да я направи различната. Тази, която щеше 
да завихри хормоните им и да пренареди недовършените 
пъзели по лицата им с нетипичен за възрастта ѝ начин на 
поведение. Да изглеждаш по-млад сред наистина млади, 
беше далеч по-ефектното – можеше да допусне, че Мати 
си го мисли. А може и нищо такова да не беше минавало 

* Роман на израелския писател Давид Гросман (2000 г.).
** Момиче (ивр.).
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през ума ѝ. В тази страна с груби за произнасяне имена 
некрасивото ѝ еврейско име нямаше как да я отдели и тя 
отдавна го бе разбрала. Или може би просто Мони, който 
в крайна сметка беше единствено неин син, ѝ липсваше, и 
тя искаше поне за малко да се почувства безопасно инфан-
тилна. Сред незрели глупачета.

В малка групичка встрани Рами, високото пясъчно 
момче, пушеше с жест, с който се пуши трева, и отпиваше 
драматично от дълга бутилка, надигайки я на сто и осем-
десет градуса. Макар и по-пестеливо, най-малко заради 
ръста му, те го перваха по гърдите след някой очевидно 
култов лаф, писваха дааай – стига бе, а после поемаха бу-
тилката и без капка погнуса налапваха на свой ред гърлото 
ѝ. Това явно бе по-достъпният вариант на целуването. А 
после се хвърляха в басейна като същински варвари. 

Тогава, сякаш камерата се измести, той видя Бутрос. 
Настанил се бе на един шезлонг в по-неосветения край на 
басейна, но се виждаше достатъчно ясно. Разпозна едрите 
и боси задни лапи, телосложението му на сурова пръчка. 
Застанало право пред него, едно момиче не спираше да 
говори и ръкомаха. Какво толкова имаха да си казват, на-
истина? От този ъгъл не можеше да я разпознае, но със 
сигурност не беше приятелката им от първите дни. Гъвка-
вият ѝ петнайсетгодишен крак, по-дълъг и бял от неговия 
и сякаш лишен от кости, тупкаше нервно по джапанката 
и целият се люлееше. Момичето очевидно се опитваше да 
разсмее Бутрос, да предизвика някакво вълнение в жесто-
вете му, но той – също като соленото море – не пропускаше 
нищо в себе си, не помръдваше, нито предоставяше лапи-
те си, както на нея вероятно ѝ се искаше. Момчето просто 
седеше там, втренчено ту в нозете си на пале, ту в лицето 
ѝ. Лице, което от терасата той не виждаше, но си предста-
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ви като старите кукли, които можеха да движат очи и да 
издават звуци с гърба си. В един момент дори хвана Бутрос 
да си бърка в носа и да обърсва пръст в шезлонга. Но из-
глежда, тя също го хвана – и явно го прие като нагла демон-
страция на безразличие, защото на мига отскубна увитата 
около кръста ѝ хавлия, остана по бледи изрязани бански и 
с преувеличена погнуса започна да го налага. Дори оттук, 
през музиката и крясъците, можеше да се разчете сластното 
бебе такова в едрата ѝ уста, която най-после се извърна на-
сам. Бутрос хвана рязко другия край на кърпата и я усука в 
късо въже. Стегна я с юмрука си. Няколко секунди двамата 
престояха така, подръпвайки я всеки към себе си, докато 
накрая момчето се предаде и я пусна. 

Такъв ли е бил? Нима самите те някога можеха да си 
кажат нещо просто ей така – без да раздърпат дрехите си, 
без любовни ритници и озъбено в скоби хилене? 

Спомни си как, като идваха навремето със състуден-
ти, веднъж заведе едно момиче на „нощно къпане“. Пом-
неше даже коя песен дънеше от касетофона им в една от 
беседките, където се бяха разположили, когато предложи 
да тръгнат. Изобщо „дъня“ беше толкова по-симпатич-
на дума от сегашната „тупца-тупца“ музика долу. Тогава 
„Машина“* пееха „Ахувати“ и момичето прояви ненадеен 
ентусиазъм пред този музикален намек – не толкова защо-
то го харесваше, а сигурно просто да види какво ще стане. 
Тръгна след него боса, заливайки се от смях. Но когато 
стигнаха, тъмнината беше космическа. Покрай плажа ня-
маше толкова лампи както сега. Тя се разколеба, смехът ѝ 
се отрезви, помоли го да се връщат или само да поседят на 
брега, но той почувства, че вече няма как да се откаже. 

* Популярна израелска рок група. „Ахувати“ – „Любов моя“.
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Стъпи в непрогледната слуз, обзет от набожен страх, 
все едно вършеше приношение, и само звездите горе – за-
ковани от Бог да удържат небето му – указваха кой е небес-
ният и кой земният мрак. Очите му бързо привикваха към 
тяхното едро, изпъкнало великолепие, докато той лежеше 
в нищото вселенски сам, непотъващ, неуязвим за гравита-
цията – а значи и за пропадането – и край него мълчеше 
непредставимата Юдейска пустиня, същата от сътворени-
ето на света преди пет хиляди години. 

Неочаквано той се изпълни със солено съжаление към 
нея. Към Мати с ужасното, старомодно име, несвикнала с 
очите им, напълно сама на шезлонга си, погрешка озовала 
се в пустошта им. Пустошта преди, а не тази, която на-
стъпваше след кипежа и плоденето на живота. A може би 
(най-сетне си позволи това подозрение)... как беше наис-
тина – онзи стар като света капан на младостта, който уж 
отдавна бяха надраснали: правя се, че не те виждам точно 
защото си най-забележимата? 

Съмнението се надигна, враждебно и близко като йор-
данския бряг с човешките си светлинки отсреща. И той 
изведнъж осъзна, че заплахата е вече тук, по протежение 
на морската граница. Всичко, което виждаше, бяха пешки 
от строяваща се войска: добре осветената ѝ глава не по-
мръдваше, но погледът ѝ непрекъснато търсеше Бутрос, 
а зад момчето, маскиран като забравено плажно четиво, 
лежеше романът за другото момче, който тя му беше пода-
рила. От време на време Бутрос слагаше ръка върху кни-
гата, сякаш да се увери, че не се е повредила и ей сега, 
още малко да изтърпи онова момиче, най-сетне щеше да 
се усамоти с продължението на историята. 

Също като на кино, когато не можеш повече да тър-
пиш и тичаш до тоалетната, за да се върнеш точно след 
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изпуснатата в тези проклети секунди целувка, той се върна 
на бегом с болка в зле изпразнения мехур и от своята на-
блюдателница установи, че тя и момчето вече бяха заедно. 
Стояха един до друг, облегнати на оградата край басейна, 
с гръб към него и останалите. Бутрос – с книгата в ръка, 
тя – повдигнала крак на решетката. Бяха му обърнали гръб. 
И вече не можеше да види нито лицата им, нито дали раз-
говаряха. Те гледаха нататък, към осветените долу палми 
и мрака зад тях, подпрян на отсрещния бряг. Враждебен, 
човешки свят, чиято вечерна въздишка беше съблякла ко-
ляното ѝ от купената следобед рокля. Оттук приличаха на 
еднакви по размер фигурки, изрязани от носталгична кар-
тичка и залепени върху абсурдния фон на това място. 

Той влезе в стаята и затвори вратата. Спря разсей-
ващия брътвеж на климатика. Макар и разредена, ясно 
чувстваше онази дънна миризма на кал, която трябваше 
да подмлади кожата ѝ и да ѝ върне влагата. Влагата винаги 
значеше младост, сухотата – обратното. После видя хала-
та ѝ, провесен на закачалката. Чехлите, очакващи нейното 
връщане в коридора. Пръснатите кремове, които мирише-
ха на тялото ѝ. Нестройния куп недочетени книги. Малки 
битови котви, от които – с облекчение осъзна – човек да-
леч по-трудно можеше да се откачи, отколкото от голямо-
то. Не беше ли той най-голямото? 

Опита се да гледа филм и не успя. Захарният послевкус 
на лимонадата горчеше в устата му. През деня не беше 
пил достатъчно вода и вече чувстваше познатата сухота 
и замайването, за което винеше вестибуларния си апарат. 
Апарат – в тялото. Поврежда се и край. Но нима тя беше 
статуя? Нима имаше сили да стои долу толкова късно ве-
черта след адския пек и тежестта на мазната вода, от коя-
то – вместо да се гмурнеш безгрижно към вътрешността 
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ѝ – трябваше съсредоточено да се пазиш. След досадните 
писъци на хлапетата и неестествените вълни, предизвика-
ни от тяхната наивна, неначената, небръсната плът, която 
и солта не можеше да опари. Солта, която предизвикваше 
цялата тази непоносима слабост.

Изпи три чаши вода една след друга, зави се с одея-
лото и отвори лаптопа да си пусне музика, за да заглуши 
тупкането отвън. Зареди „Дежавю“ на Шалом Ханох* да 
се повтаря. И тя се повтаряше:

В градината изгубена на Рая се завръщам, 
в покоя с името Носталгия.
През тази порта преминавам
във царствата на времето,
към младостта и моите усещания,
към калната пътека покрай селото,
към близостта ти
в сребърната нощна светлина, където
за мен ти беше любовта единствена.
Към чувството за дежавю, 
към чувството за дежавю...

Трябва съвсем да се беше унесъл, защото разпозна 
шума от събирането на бърз багаж, но някак много отда-
лече, като в сън, който така или иначе щеше да свърши 
преди развръзката на тръгването. После шептенето:

– Спи, спи... Отивам на полудневна екскурзийка до 
Масада и Ейн Геди с тях. Ще стана много рано да хванем 
хладината. Малко почивка и от теб. 

* Шалом Ханох (род. 1946) – израелски музикант, една от най-влия-
телните фигури в израелската рок музика.
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Трябва да беше щастлива. Когато беше щастлива, също 
както когато беше много притеснена, тя се шегуваше за 
сметка на другия – сигурна, че няма как да го нарани. Ти-
пичният Стрелец. Целуна го по ухото и той понечи да из-
плува, да се надигне, да я спре или поне нещо да попита, но 
сънят вече го беше сринал. Той потъваше в Мъртво море. 

4. 

Когато се събуди, наистина я нямаше. Беше заминала 
с учениците. На масата стоеше бележка върху лист с лого-
то на хотела (кой ли още пишеше хартиени писма?): 

Пази се на плажа. Максимум до един-два се връщаме! 
Най-късно следобед. Моля те, прибери ми банските от 
терасата да не пресъхнат. И да поспиш, чу ли?! 

Аз.
П.С. Макар че снощи спеше като заклан.

Той сви листа на четири и го пъхна в задния си джоб. 
Чувстваше умора от дългото пропадане в нездравия сън 
през нощта, когато ясно съзнаваш, че спиш и просто не 
можеш да се събудиш, каквото и да става. Така болнав и 
засмукващ беше някога краткият сън в казармата, а после 
с часове танкът люлееше упоеното му тяло. И все пак след 
второто кафе всичко, което си беше помислил миналата 
нощ, му се стори нелепо. 

Ентусиастите за ранната екскурзия обаче явно не бяха 
много, защото ресторантът и тази сутрин си беше пълен и 
той с огорчение разпозна някои от снощните герои да мък-
нат с ранѐн вид и подути очи чинии закуска към масите – 
утешителна плячка след безплодните морски битки под 
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терасата му. „Еврейчето“ беше останало, но „християнче-
то“ до края не се появи и коварното трънче пак се обади в 
гърдите му. Така ли му се струваше, или тази сутрин всич-
ки бяха по-тихи, а Рами поглеждаше скришом към него с 
някаква пошла смесица от съчувствие и любопитство.

Докато се преобличаше за плажа, той усети бележката 
в джоба и се сети за заръката ѝ да прибере банските. Бяха 
разтеглени от солената вода, но някак хрупкави в ръката 
му след престоя на силното слънце. „Моля те, пази се на 
плажа. Максимум до един се връщаме!“, прочете пак, в 
случай че нещо беше изпуснал. И в този момент, както 
още държеше топлите половинки, които прикриваха голо-
тата ѝ, думата го порази. 

Върнем, в множествено число. Върнем... повтори той, 
сякаш преглеждаше за грешки граматиката на недоеврей-
ката. Чак сега ли си даваше сметка колко отдавна Мати се 
беше научила да се оправя сама в тази чужда страна, дос-
тъпна за нея по силата на няколко скитащи гени, но най-
вече заради брака ѝ с него? Колко отдавна беше спрял да 
я придружава навсякъде, да бъде неин защитник пред бю-
рокрация по-страшна и от тази в България, в лекарските 
кабинети, в офисите на мобилните компании, при застра-
хователите. Да бъде пътеводителят, чрез който тя за пръв 
път видя с очите си как израелската пустиня свършва в 
снежни присвоени хълмове, как вечнозелените борове, за-
лесени от пионери – и тъй нетипични за тукашния пейзаж, 
бяха смътен копнеж по леса от европейските приказки, 
а морето... единствено морето граничеше с истината. Тя 
отдавна познаваше всичко това. Крачеше смело в ареца*. 
Вземаше таксита и автобуси, които всеки миг можеха да 

* „Родината, отечеството“ – така израелците казват на Израел.
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се пръснат към асфалта на небето заради нечие желание 
за политическа справедливост или божествен рай. Изгова-
ряше квадратните букви в иврита с нужната хрипкавост, 
която самият той и до днес не бе усвоил достатъчно.

След цели девет години заедно и толкова други тук 
преди нея всичко това му се стори несправедливо, непо-
силно, оскърбително изоставяне. 

„I want to Judaize you with my circumcised body, I want to 
bind you in phylacteries from top to bottom“*, четеше ѝ той на 
английски любовните стихове на Йехуда Амихай. Защото, 
когато я срещна, тя не знаеше бъкел на „родния“ си иврит 
(както впрочем повечето български евреи). Току-що бяха 
заживели заедно в София, в просторната квартира с шум от 
пешеходци и хладно слънце в стаите, и тя изведнъж полудя 
да се „върнат“ в Израел, където никога през живота си не 
беше стъпвала. Той тъкмо се беше установил в истинската 
си родина, в родината му по паспорт и по второ желание – 
но отиде. Обратно с нея в ареца. Наложи се набързо да се 
оженят и да оформят документите, за да могат да заживеят 
заедно там. Понеже в Израел нямаше как да се ожени свет-
ски за недоеврейката. За разлика от България, тук санти-
ментално еврейство не съществуваше – само буквално, би-
ологически издържаното. А тя се радваше като дете, когато 
се увери, че в Хайфа действително има площадче (просто 
малък уличен остров на кръгово движение) с името „Бъл-
гария“. И улица „Струма“. Това е знак, знак е, пляскаше с 
ръце Мати както онзи ден заради гълъба. 

По време на трите години в Петах Тиква (достатъчно 
близо до лудницата на Тел Авив, по която тя си падаше 

* „Искам да те поеврейча с обрязаното си тяло, да те увия цялата в 
тфилини“ – началото на стихотворение от Йехуда Амихай.
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тогава), Мати научи перфектно иврит в УЛПАН-а* заед-
но с рускините, много от които бяха еврейки колкото нея. 
Мать-и, така удължаваха и смекчаваха името ѝ татяните 
и тамарите. Благодарение на трите езика тя бързо си на-
мери и работа. Там, в квартирата с хладни плочки и за-
дължителната стая за гости, за непрекъснато влачещите 
се у тях гости, се роди момиченцето им с тесни рамене 
като нейните и подозрително къдрава коса. Личицето ѝ бе 
находище на близкоизточни гени, каквито изобщо нямаше 
в двата им рода. Мони също дойде с тях. Научи езика по-
бързо и от майка си, защото научи не повече, отколкото 
му трябваше. Намери си приятели, даже искаше да влезе 
в казармата с тях. Но животът ставаше унизително скъп и 
те усетиха как непрекъснато се питат колко ли ще струва 
еди-кое си в България. Тогава напуснаха Израел, за да се 
върнат за кратко в София, преди да заживеят окончател-
но в Прага. Сега той печелеше достатъчно за всички във 
фармацевтична компания, а тя пишеше и на трите езика 
остроумни описания на хотели за голям сайт. 

И ето че сега в пустинята, откъдето започна всичко 
за тях в ареца, я води друга ръка – ръката на петнайсет-
годишно християнче с едри стъпала и апостолско име. А 
тя оставяше пясъка да покрие всичко предишно... Полудя-
ваше ли? Възможно ли беше точно в този момент Мати и 
момчето наистина да се държаха за ръка? Та нали край тях 
веднага би избухнал садистичният гърлен смях: тя щеше 
да се превърне в „мамчето“, а Бутрос биха смазали, както 
те си знаят. Или пък още по-лошо – би се издигнал в очите 
им. Той съзнаваше, че вече се надява поне на първото. Но 

* Образователен институт, където имигрантите, пристигащи в Израел, 
учат интензивно иврит.
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все пак – наистина ли беше способна на нещо толкова аб-
сурдно? С чисто намерение и вярност към младостта, ко-
ито в съзнанието ѝ може би отменяха изневярата. И нима 
не беше достатъчно – даже още по-страшно – те просто да 
седяха един до друг в автобуса със соленото, неизпълнимо 
желание да се хванат за ръка.

Обърна се към хотелите и голите хълмове зад тях. 
Загърби морето. Кога беше стигнал до плажа и вече по-
слушно изпълняваше движенията на лечебната рутина? 
Като по чудо двойката руснаци бяха извън водата и лежа-
ха на шезлонгите си в пълно съзвучие със своите увисна-
ли тела, които така методично, енергийно, без прекъсване 
обгрижваха. Да. Да, признаваше ги! Атавистичният ужас 
от плешивината, плъзнала над слепоочията му. Възраст-
та. Затвори очи срещу слънцето и опита да си припомни 
прав диво тялото на момчето. Сега, в черно-белия кадър на 
подозрението, то му се стори съвсем различно. Не нелепо 
и недоразвито като на всички пубери. Не! Малкото пале 
беше тихо хълмисто зверче. От ония чакали, чийто крясък 
влиза нощем в дома ти над дивите склонове на Кармел, по 
които е построена Хайфа. Кожата му мирише объркващо 
и примамливо: на малко детенце и необрязан младеж, на 
бамба* и на арак, на свинско и на тамян, но най-страшно-
то, най-опасното – на ужасно много бъдеще. Бутрос наис-
тина беше различен и вече притежаваше онзи неустоим и 
пестелив чар в най-непокварената му форма. Тази, която 
можеше да я подмами. 

Той се опита да мисли за подробностите, например 
откъде щяха да се изкачат на Масада, но не се осмели да 

* Най-популярните фъстъчени пръчици в Израел, подходящи и за мал-
ки деца.
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попита Рами или някого от останалите. Да беше отишъл 
да им светиш – какво друго можеха да си помислят. И на-
истина, как беше потънал в такава несвяст снощи, че тя да 
успее да го отлъчи от себе си, да спи до него, без да е там, 
да вгради прибирането и тръгването си в самата стена на 
съня му? Най-вероятно автобусът беше спрял на паркинга 
под стръмните склонове откъм източната страна и оттам 
бяха хванали лифта до върха. Или пък в хладината на ран-
ния час бяха дръзнали да поемат по витата „змийска пъ-
течка“ – с гледки, които карат хората да спират през някол-
ко крачки и да се прегръщат. Още колко часа оставаха...

В искрящата си паника той отиваше все по-далеч. Тя 
търсеше собствените му спомени, с които да заслепи до-
гадката за онова, което може би се случваше в момента. 
Разбира се, че и преди Мати – много преди Мати – беше 
идвал на Масада. Най-вече за среднощните концерти, ко-
ито организираха на върха. В минутите преди прохлад-
ния изгрев над пустинята музиката беше най-близкото 
усещане до онази непристъпност, която крепостта беше 
изгубила. „Втори път Масада няма да падне“, кълняха се 
младите войничета на това място. Каква възторжена уни-
формена самота в желанието да си непревземаем... Опита 
се насила да си спомни и ръка, ръка, която да е стискал в 
сухия електричен въздух под струните на Давид Броза*. 
Ръка, с която да ѝ е изневерил още преди да я познава. Ту-
кашна ръка. Ръка, направена от самородна кал. Изваяна от 
местен Бог. Но не можеше. Чуваше само музиката на това 
място, лъчиста и лишена от време, и само нейната ръка – 
обърнат първообраз, наложен върху всички преди нея.

* Давид Броза (род. 1955) – израелски китарист и рок изпълнител, из-
вестен с концертите си на скалното плато Масада.
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В мисълта му изплува стихът на Амихай, който го 
беше карала да ѝ препрочита на иврит. Искаше да слуша 
звука на езика, преди да го е усвоила, а – каква ирония – 
той не беше послушал истината:

Съвет за добра любов: не обиквай
онези от далече. Вземи си някоя от близо.
Така както разумната къща ще вземе
местни камъни за строежа си,
камъни, които са изстрадали същия студ
и са изпечени в същото слънце.*

Не можеше повече да стои така, още нямаше единай-
сет и половина. Качи се в стаята и набързо се поля. Уве-
личи климатика. Обу високи чорапи и маратонки вместо 
сандали с инстинктивната логика, че отива на място, къ-
дето трябва да се пази от змии. Колата ужасно се беше 
загряла и преди да влезе, той я остави няколко минути с 
включен двигател. После пое по асфалтовия път, катерещ 
лунния кратер, и за двайсет и пет минути стигна до кибу-
ца Ейн Геди**. 

*
И сега какво? Как да се появи в оазиса? Автобусът 

им беше тук. Нямаше изненади. Бяха дошли точно там, 
където му каза, и това трябваше да го увери във верността 
ѝ. В нейния здрав разум. Но като в ясен от самото начало 
филм, той се запромъква покрай грубите постройки и зе-
ленината, така внезапна и милосърдна насред пустинята. 

* Начало на стихотворение от Йехуда Амихай.
** Кибуц – оазис край Мъртво море.
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Беше малък и упорит мираж с кактуси, цветя и палми. С 
жива вода, която продаваха в пластмасови бутилки с мар-
ката на оазиса. Покрай големите цъфтящи кактуси, напъл-
но безразлични за грубото им изящество, стърчаха хлапе-
та, които закусваха и пиеха газирано в оскъдната сянка. 
Малкото пейки бяха напълно заети и най-накрая, на една 
от по-отдалечените, той ги видя. Приближаваше ги със 
стъпка на дива коза и вече чуваше гласовете им:

– Иначе чехите не са чак толкова груби и студени, 
просто някак, знам ли... пренебрежително възпитани, така 
че и наум да не можеш да си кажеш „майната им“. Обаче е 
страшна хипстърия там. 

– Не знам... Може би в България – вдигна рамене той.
– Ела... Изобщо не обичат арабите. 
– И християните ли? – Бутрос също се засмя. Негово-

то поколение знаеше, но явно не се засягаше. 
– Мхм, и тях. Мисля, че повечето изобщо не могат да 

свържат думата арабин с християнин. Не знаят, че същест-
вувате. Мисля, че не обичат почти никого. И във „Вади“* 
да ги пуснеш, ще се оглеждат. Е, поне до фалафелите. 
Нищо че е пълно и с ония зловещи коледни мечоци по 
витрините – впрочем такива огромни никъде не съм виж-
дала. В кича винаги има нещо безопасно, нали? Няколко 
пъти съм влизала и в „Свети Георги“ там. Всички вътре са 
издокарани, момичетата ви влизат с ей такива токчета и 
минижупи в църквата. 

И пак – лекият му момчешки смях, освободен пред 
нея. Образът на онези девойки, приближени към Христос 
на тънките си токчета, явно изобщо не го вълнуваше.

* Квартал в Хайфа, където живеят много араби християни.
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– Мога поне да дойда да я видя. България, де. Само да 
ми мине това с очите. Сега са добре, но трябва много да ги 
пазя. Нямам идея как се съгласиха да ме пуснат с Рами. 

– Ела обаче през есента. Тогава цветовете са неверо-
ятни. 

– Ще ме разведеш ли?
Беше сигурен, че чува всичко съвсем ясно, макар за 

миг да обърка думата „разведеш“ с другото ѝ значение. 
Беше сигурен в аромата на пале край нея – онзи особен 
мирис, който лъха от ноздрите, когато си възбуден на пет-
найсет. Такъв ли е бил? Вдъхна пламналия въздух и изди-
ша погнусата. В един на обяд болката в гърдите му напом-
ни за предупредителните знаци: „Внимание, внезапно от-
варящи се дупки“. Но ето че беше забравил как да изрази 
всичко това, защото не му се беше налагало. Девет години. 
Наистина ли? И решил, че няма по-приемлив начин да се 
появи, той извика тихо зад гърба им, с най-непринудения 
глас, на който беше способен:

– Ехо! 
Ето я, ще се превърне в стълб от сол. Двамата с Бутрос 

се обърнаха на мига. Момчето – изведнъж не чакàл, а 
мишле със сиренце в устата. Мати – с цялото сърдечно 
изумление, на което беше способна. Не стана на сол, въз-
кликна името му, а той вече им обясняваше как го е хванал 
съклетът на плажа, не искал да спи и решил да дойде да 
ги прибере с колата. Така каза – ги, в множествено число, 
за да спази граматиката в бележката ѝ. После зададе оби-
чайните въпроси: как е минало качването, по кой път са 
вървели, какво са видели, имало ли е смог над низината, 
остава ли им друго по план... Хрумнало му да използва 
случая и да нагледа и той оазиса след толкова години, но 
май не вижда особена промяна. Нямаше как да я попита 
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директно: помниш ли, като идвахме двамата преди девет 
години?

Върнаха се мълчаливо, разменяйки най-неотложните 
фрази: качи се отзад за по-удобно, пречи ли ти музиката, 
няма нужда да слагаш колан, направо в хотела всички, 
нали. Нямаше смисъл, а и не би му се отдало, да омилос-
тивява момчето, да пуска ведри шеги, да се опитва да му 
внуши, че е по-готин и млад, отколкото изглежда. Нека да 
е просто „чичкото“. Само да прикрие болката, която ня-
кога се наричаше ревност. А и мълчанието така отиваше 
на пейзажа пред тях, на унеса в отворените завои, на ле-
котата, която тази щедра, радушна пустош придаваше на 
мисълта. Неловкостта отпреди малко постепенно отстъпи 
място на природното мълчание. Той поглеждаше в огледа-
лото за обратно виждане и му се струваше, че единствено 
то показва истинската същност на това петнайсетгодишно 
мъжко лице. Изглеждаше смалено и по детски замислено, 
а неговата отнесеност беше просто превод на оскъдния му 
опит и преживявания. И ето, той вече го очакваше: онзи 
момент, в който Бутрос ще посегне скришом към ноздрата 
си, убеден, че никой не го вижда отзад, и ще пусне корич-
ка сух сопол на пода в чуждата кола. Точно зад гърба ѝ.

В хотела момчето се усмихна и им благодари. Даже 
му стисна ръката, преди да се разделят и да се приберат 
по стаите. Следобедът беше към края си и тя се оплака, 
че е като разбита от змийското катерене по онзи незасло-
нен пейзаж. Тогава решиха да хапнат набързо, по-рано от 
обичайното, а после веднага да се качат. Мати взе дълъг 
душ, като го помоли да спре климатика, защото ѝ било 
хладно. После малко по малко се отпусна, заразказва му за 
съвършения простор на пустошта, за това как преди хиля-
ди години събирали дъжд в огромни цистерни да пълнят 
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луксозните бани и басейни на крепостта. Припомни му и 
за масовото самоубийство на сикариите*. 

– Тези истории ги бях забравила. Беше хубаво да си ги 
припомня пак – простичко каза тя, щом си легнаха, също 
по-рано от обичайното. 

– И двамата сме ги забравили... 
– Всъщност крепостта Ирод си я прави за него и се-

мейството в случай на заплаха. Затова е трябвало да е 
непристъпна. Не за някакви си исторически надписи и 
подробност и. 

– Нали подробностите са най-важни... – Той, с глас 
многоточия. 

Защото колко непристъпна можеше да бъде крепост 
със съблазнителната форма на диамант, разположена в 
най-ниската точка на Земята, откъдето едва наднича към 
другото море. Истинското и живо море, останало мярка за 
височината на всичко. Всяка година пишеха, че Мъртво 
море се свива с над метър годишно, понеже няма притоци, 
няма дъждове, източват минералите му и става все по-гъс-
то и солено. Някой ден щеше да се смали до сълза и да 
изсъхне по жълтата буза на пустинята.

– Мъртво море умира – каза изведнъж той в порив да 
я уязви, да не ѝ остави място, да я изпита.

– И все пак е море, не е някаква локва. Подарили са 
му простор с тази дума. Море – настоя тя, приемайки 
жегванет о.

И тогава, изтощени и смазани всеки посвоему, двама-
та си посегнаха. Отначало се галеха сухо и оскъдно, както 
аристократите, отсядали някога в лукса на Масада и над-

* Радикална група, чието движение се заражда през I век в Юдея, про-
тивопоставя се на римското присъствие чрез въоръжена борба, на ези-
ческата култура и юдейската върхушка.
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менно съзерцавали беднотията под краката си. Но посте-
пенно, когато стиснаха очи пред утъпкания път – защото 
той беше такъв, не змийски, а широк и минаван, за да дос-
тави нужното на телата им – усетиха над себе си дъжда, 
пълнещ чудните цистерни на крепостта. 

Знаеш ли, че всъщност много ти отиват оазисите, каза 
ѝ той, докато после лежаха в тъмното. В съзнанието му 
двамата вече бяха излезли на най-горната тераса в двореца 
над пропастта. Тази, която сравняваха с корабен нос и от 
която се откриваше всичко: и соленото море, и Моавските 
възвишения, и Юдейската пустиня с неземните си очерта-
ния и цветове, и най-яркото петно в пейзажа – оазисът, от 
който днес я беше прибрал.

– Представям си те с плетени сандали, кърпа с раз-
нищени краища на главата, кръгли очила. Обаче нямаш 
пясъчна кожа с лунички и изпъкнали жабешки очи. Недо-
еврейка си.

– Дръж ме, стисни ме... – нареждаше шиксата с по-
еврейчено тяло, а после глухо, от нищото: – Мислиш ли, 
че можем да имаме още деца? 

5.

И ето ги пак. В дните след екскурзията Мати и Бутрос, 
заедно с Рами и дори с момичето от първите дни, продъл-
жиха да се разхождат – доколкото бе възможно по твърде 
късия плаж. Забиваха пластмасови столове в плитчините 
и когато краката им се осоляха, ги мажеха с миризливата 
кал. Мати беше малко по-отдръпната и тиха, а Бутрос – 
сякаш по-небрежен и инфантилен. Но опитите да ги хване 
в интимен разговор бяха напразни. Присъединеше ли се 


