
Неделята беше спокойна, всички отидоха на излет, а Елфи легна с мигрена 
на спуснати завеси и пълна тишина.  
Взеха дори мопса Марсел, за да не ѝ хърка. След като поспа, се надигна 
много внимателно, за да провери боли ли, и предпазливо стана. 
Преподреди минералните сърца, които колекционираше от дете, акт, който 

ѝ носеше умиротворение, замисли се... не я болеше... Да, гледам тези 

червени, зелени, златни, полирани сърца, които си събирам, всяко, 

заредено с различен нюанс щастие, и изпитвам огромна благодарност и 

радост от този момент, все едно ме пропиват райски капчици блаженство. 

Главата ми мина и се радвам, че моята душа и моят ум са в това тяло, в 
този дом, че съм способна да изпитам толкова наслада и че мога да 
страдам от любов, но и да летя от любов,  да живея. Мисля,  че "любов" 

идва от две възможни комбинации - от една страна  
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Това е прелестта на противоречивата природа, а не на захаросаната 
попкултура, това е богатството - и когато живее в първия акростих, човек 
може да умре за него, а когато е във втория, може да умре поради него. 

Одеве Ирланд на няколко пъти говореше за нещо "зад борда", освен ако не 
ми се е присънило, и тогава си представях, че точно там, зад борда, е 
свободата, в морето, в преплитането на смекчено и вцепенено, солено и 

горчиво, светло и дълбоко, пяна и бездна. Там е свободата и там се 
приютяват душите на всички, които многото лица на злото са унищожили 

и съсипали.  



Защо мисля за тях? Спри, Елфи! Каква най-хубава награда след мъките 
може да съществува, освен морето? То затова е и толкова живо -  

предпочитам да съм зад борда, нека съм декласирана според жаргона, щом 

така мога да съм свободна. 
 

Когато всички се върнаха с плахи стъпки, тя вече беше направила паста с 
риба тон и подредила масата с покривка на сини вълнички и порцеланови 

чинии с бели релефни чайки.  

Ирланд извади електронната си цигара, настани се до нея и доверително ѝ 

каза: 
- Ако ти мине мигрената до другия вторник, вземи ела на свиренето в 
"Ъндърнийт". Ще бъде Корги Шарк от Майндсфийлд, много ще ти хареса. 
Тенденциозно не ми идваш на гиговете. Какво си се затворила в това 
ателие, нали изложбата се изкупи? Или ти вече следващата довършваш? 

Накрая ще накарам Нанко да те доведе. 
- Там съм - плясна го по бедрото Елфи.  - Ако не ме боли глава, може да се 
завъртя и около пилона - само да не ме боли глава! 
 

4.  

 

В набелязания първи вторник на април Елфи апатично влезе в бара и 

веднага погледна часовника над сепаретата. Взе си в движение бисквитка, 
очаквайки с нетърпение да стане 10, за да си тръгне учтиво и да спи.  

Не можеше да опише колко е голямо желанието ѝ за сън, дори сънуваше 
как си ляга да спи. Не знаеше дали е признак на депресия или на отегчение 
и каква точно е разликата между двете в този случай. Депресията беше 
лишена от повод, освен може би от отегчение от всичко и всички наоколо 

и тя я тушираше, като непрекъснато рисуваше. Основното, което 

запълваше вечерите ѝ, беше характерната миризма на холандски пастели, 

най-любимата ѝ миризма, и почистването на ноктите преди лягане, 
придобило почти ритуален оттенък.  
Днес по изключение дойде да слуша Ирланд, и то защото свиренето беше 
обявено едва от девет. 
Музикантите пушеха отвън, саундчекът беше минал още следобяда и доста 
непознати бяха насядали пред сцената, издавайки шум, наподобяващ 

преминаване на рояк оси.  



Помисли си, че това може да я приспи както стои права още през първата 
серия. Не очакваше нещо да я задържи за по-дълго от желаното разтваряне 
в съня. Сън без сънища, ако обичате, моля.  
Чу как няколко коли спряха едновременно и се огледа за свободно място. 

- Добър вечер! -  каза някой до нея.  
Позна го преди да го види. Той седеше там, на високо столче на бара, и се 
усмихваше в тъмнината, а зад него отраженията на огледалата осветяваха 
косата му. Родолфо. 

- Здрасти, усмихна се тя.  
В същия момент Ирланд влетя от входа, дотича, целуна ръката ѝ и със скок 
се качи на сцената. 
Елфи седна на масата на музикантите. Секунди по-късно Родолфо се 
настани до нея с две чаши мартини. Тя не очакваше той да пие мартини, но 

с оглед липсата на основания за каквито и да е очаквания нито се изненада, 
нито реагира. След малко осъзна, че той я гледа плахо и с усмивка чукна 
чашата си в неговата. Маслинките се наклониха и почти се докоснаха и 

тихият звън все едно дойде от тях, зеленосиви, като две малки чинелчета с 
неправилна форма, получена от паралакса през стъклото.  

Като по даден знак групата започна с първата пиеса и временно настана 
тишина, изпълвана само от фънк вариация върху Фердинандо Карули. 

Елфи се абстрахира от всичко наоколо и пусна саунда да изпълни 

помещението, въздуха, космоса. Все едно сънуваше с отворени очи, 

чашите блещукаха, миришеше на пролет, а Родолфо на два пъти случайно 

докосна крака ѝ.  

В паузата излязоха под кехлибарения покрив на липите и Ирланд 

заразказва поредна случка от турнето в Китай. Беше неудържим артист, 
можеше да води шоу с часове, стига да виждаше възхитени погледи.  

Елфи беше забелязала, че напоследък леко губи форма и еуфорията от 
голямата аудитория отстъпва на нещо, напомнящо ѝ нейната апатия, но 

докато десетки студентки от колежите се тълпяха да го заговарят и да му 
пишат след всяко свирене, не всичко беше загубено. 

 Ирланд искаше да е в центъра на живата вселена, да прегръща всяка 
поетична мисъл и да я превръща в разгърната музикална композиция. 
Когато не се получеше точно така, отиваше с Нюгет да се налива с 
Гленфидич, да гледа Шампионската лига и да изпада в горчиви 

самосъжаления за провалите и тъгите, които бяха неделими от вътрешния 
му порив към самоунищожение.  



Елфи го предпочиташе в еуфоричната фаза със съзнанието, че няма как 
дори без повод да не бъде връхлетян от мрак. 
- Много си сладък, - прошепна му тя. - Няма друг шоумен като теб. 

- Ела ме виж утре сутринта - погледна я той с гримаса. Запали пуретата ѝ и 

се обърна към Родолфо. 

- Е, пич, след толкова време в Япония как ти се струва тукашното 

безсмислие? Същото ли е, или онова е по-напудрено? На мен в Китай след 

две седмици ми беше непоносимо, копеле, ни яденето им става, ни 

пиенето, чат пат някоя хостеса по-биваше, а и ми бяха дали стая за пушачи, 

та оцелях. 

- Аз за малко да остана в Токио - отговори Родолфо. - Работа има, готини 

галерии, и в телевизионни проекти бачках, но ми се щеше да обърна 
страницата. Там винаги те дърпат към рекламния бранш, копеле, няма 
пространство за импровизация, ти най-добре ще ме разбереш. След 10 

години баща ми за пръв път ме попита кога ще си дойда и аз разбрах, 

 че сега е моментът. Никога никой не ме беше питал.  

Бащата на Родолфо, Майк Москела, беше символ на рок епохата от 80те, 
легендарен вокалист на емблематична банда за своето поколение, на чиито 

концерти през годините тийнейджърката Елфи неведнъж беше прескачала 
огражденията, за да бъде най-отпред при фотографите. 
 

- Странно -  намеси се тя, -  аз където и да отида, от първия ден се почва с 
въпроса кога ще се върна. Понякога ми се иска да отговоря "никога", което 

донякъде е вярно, защото след всяко пътуване съм променена. Е, братчето 

в Китай ми беше голяма тревога, като го знам какъв е смотан - сръга тя 
Ирланд и той се прегъна със смях. 

- Не знаех, че сте роднини  -  озадачи се Родолфо. 

- Не сме роднини наистина -  каза Елфи, - повече от това сме. 
- О! -  погледна я стреснато той. - Не сте и двойка, нали? 

- Не, не - прихна Елфи. - Семействата ни са двойка, така да се каже. С 

Ирланд сме близки от следването ми.  

- Значи отскоро! - заключи Родолфо с усмивка. - Има-няма няколко 

години. 

- Ти на колко си? - попита Елфи, докато Ирланд беше на бара с две 
гимназистки по къси панталони и поръчваше джин с тоник. 
- На 27. 

- О, Боже! - разтвори очи Елфи.  - Невероятно.  



Само това ми липсваше сега, помисли си, младеж, изкарал целия си 

съзнателен живот в Токио, завърнал се у дома и вперил възторжен поглед в 
мен - точно това е драмата, от която имам нужда. Е, може би просто така 
си гледа. Вероятно. 

- Много ми е приятно, но трябва да тръгвам - угаси тя пуретата си. - Искам 

да изведа кучето и да си легна навреме. 
- Ще те закарам - разбърза  се  Родолфо. - Чакай само да кажа "чао".  

Елфи допи мартинито и схруска маслинката. Ирланд попита кой ще я 
изпрати и като чу, каза - охоо, художник, ясно.  

Родолфо се усмихна неразбиращо и след петминутни сбогувания и 

уговорки за кафета и партита двамата тръгнаха към мотора му.  
Той все още не се ориентираше добре и на два пъти влезе в затворени 

улици, но в крайна сметка успешно стигна ъгъла на "Драфтън роуд". 

- Мерси и лека нощ, приятна вечер беше - обърна се към него Елфи, докато 

оставяше каската върху седалката. 
- Дано се срещнем пак. Любопитен съм да видя твои рисунки - не картини, 

тях ги разгледах подробно в "Стийлтънт", а рисунки с молив, с креда, това 
е, което ме интересува в момента, скици, графики.  

Елфи почувства лек спазъм в слепоочието. Проклетото мартини. Докосна 
машинално ухото си и напипа липсата на едната си обица. Едната от двете, 
стръкчета сребърни клонки с тъмносини и бели камъчета, купени от сергия 
в Марсилия, които носеше често напоследък, внушавайки си, че притискат 
някакви точки по ушите ѝ, все едно правят акупунктура и от това не я 
заболява глава.  
Родолфо се наведе да търси обицата и започна да опипва асфалта около 

мотора, услужливо предложи да се върне до клуба, но това за нея сега не 
беше чак толкова важно и тя отказа.  
- Е, ако я намеря, ще я получиш от моята ръка - обеща той и я прегърна за 
лека нощ.  

Впоследствие Елфи често си спомняше, че вместо да усети какво е 
Родолфо да те прегърне за първи път, се беше замислила над този странен 

израз и реши, че звучи много японски. 

- До скоро, лека! - отдръпна се с усмивка и тръгна към вратата на дома си. 

Едва когато заключи след себе си, чу как той дава газ и тръгва.  
Запали пурета и светна всички лампи. Загледа се в обицата си. 

Аз съм луда! - произнесе на глас. Какво ме прихваща? Какво ми става? Той 

е на 27. Той не ме познава. Какво му става и на него? Всички са полудели. 



Лягам да спя. Едно хапче... не, хайде хапче и половина. Лека нощ, свят. 
Марсел, няма да те будя, поне ти си наред! 

 

 

Следващата сутрин започна кротко, без никакви признаци за предстоящо 

вълнение, дори будилникът като че ли беше звъннал по-тихо от 
обикновено. Беше настроен на 10.00, кафемашината се включваше в 
същата минута. Банално събуждане, което да ѝ гарантира сравнително 

умерен ден без кой знае какви емоции.  

Боже, запита се тя, вгледана в огледалото в банята, докато ледени капки се 
стичаха по раменете ѝ, така ли ще е целият ми живот? 

А как да е, намръщиха се очите ѝ  в отговор, нали не искаш трусове, 
изненади, не искаш нищо да наруши крехкото привидно спокойствие, в 
което можеш да рисуваш или да се дрогираш под напора на 
приближаващата мигрена? 

Имаше следобеди, в които забравяше да яде и да пие вода, ателието се 
изпълваше с тишина, нарушавана единствено от пискливите сънища на 
черния ѝ принц Марсел, който в драматичните си изблици опиянение, че 
го е пуснала при себе си, се завираше зад стола ѝ и не помръдваше с 
часове. Часове, в които между нея и външния свят се настаняваше 
надеждата, че животът ѝ няма да бъде подложен на прекалено жестоки 

изпитания. 

Като оставим настрана мигрената.  

През май  ѝ предстоеше десетдневен престой в санаториална вила към 

СПА-центъра в Доломитите при вездесъщия експерт по психосоматична 
медицина доктор Бросман. С него тя разговаряше при пристигането си, 

уточняваха се хранителен режим, дихателни упражнения и масажи. 

Ежедневно извървяваше по 8 километра през планински маршрути с 
изричната забрана да мисли за каквото и да било освен за пътя, по който се 
движи - буквалния тревист път, не житейските простотии, не провалите и 

страстите, не загубите и злоупотребите...  На това място срещаше 
себеподобни, за които мигрената беше ежедневно проклятие, но все пак 
контактуването беше ограничено и не се налагаше да говори или слуша, 
ако не иска.  



Винаги прекарваше отлично и стига да избягваше около 20 вида храни и 

всякакъв алкохол, изкарваше до два месеца без пристъпи.  

Намаза се със слънцезащитен крем и слезе в кухнята, където завари масата 
от закуска, след като мъжът ѝ беше откарал децата в началното училище и 

с несъмнено нетърпение стартирал деня си в психиатричната клиника. 
Спря пред картината "Момичето от Какаовата къща" с личицето на 
двегодишната ѝ дъщеря, която нарисува, докато очакваше Дилан. Никога 
не ѝ омръзваше да я гледа. Направи кана с четири капсули кафе, допълни я 
с горещо пълномаслено мляко и отвори на Марсел вратата на път за 
ателието си в двора.  
Искам да гледам картините си с интерес, да им се представям, да им 

задавам въпроси и те да ми отговарят. Така съвсем ще отпадне принудата 
да разговарям с хора - вътрешно се усмихна и вдигна щорите.  С акрила и 

маслото ще бъда делова и пряма, с акварела - любопитна и недискретна, с 
пастелите ще подхождам безскрупулно и коварно, а с графиките ще 
флиртувам закачливо и безсрамно. Да видим как ще се държат те. Какво 

ще ми разкрият. Кога ще ми се доверят. 
 Дали старите ми картини са зрели и мъдри, способни на задълбочен 

диалог, докато последните -  на "Вие" помежду си, неуверени и излишно 

шумни, се крият зад модния жаргон на деня, или по-скоро - на мига? 

Картините от изложбата са ясни: атрактивни тийнейджъри, перспективни и 

привидно достъпни, готови да се разделят с мен и да тръгнат по света. 
Тогава ще започна нови  картини - бебета, които искат цялото ми внимание 
и страст. Нищо по-малко. Нищо половинчато. Ако не е всичко, е нищо! 

Права ли съм, Падре? 

Но естествено няма да бъда оставена на своето моментно вдъхновение - 
продължи мисълта си, докато подреждаше катастроните по плота.   Като 

започна нещо, просто трябва да го довърша. Иначе ми пили и ме изнервя и 

трябва да го приключа, за да ме остави на мира. Мога да използвам и пет 
четки, и една четка, и тънък писец, и удебелен графит -   това е моето 

ателие, това са моите бои и освен Марсел друг няма място тук, където 

прескачам стръмния праг и нахлувам отвъд скицирания фрагмент, 
облегнат на статива.  
Колко време ще остана там? Кого смущавам? Хората отвън тропат и питат, 
изискват и оценяват, оо,  как ме дразни това... Докъде бяхме стигнали? 

Докъде ще стигнем? Дотам, че другите не съществуват. Искам всички 

лампи да светят. Искам начало, развитие, поанта, апогей.  



Невинаги успявам. Карис като че ли ме разбира, но Дилан непрекъснато 

очаква да го гушкам, говори ми, прекъсва ме, не знам какво ще правя, как 
ще рисувам. Ако можех да "впрегна",  както казва тази тъпа дума, да 
впрегна цялата тази страст за бягство, цялата си любов към любовта, 
цялата си неприязън към непоследователността и ограниченията в едно 

единствено нещо - да рисувам по три часа на ден, дори да са пълни 

глупости, ще ми се живее. Сега не знам дали ми се живее. Хайде да 
порисувам.  



 

 

Изложбата на Джонатан Съри, професор на Елфи по илюстрация и плакати 

от колежа, беше събитието на сезона. Куратор от Ню Йорк, няколко 

световни имена и достолепни критици, специалисти от аукционни къщи и 

колекционери, екземпляри от постоянни експозиции в Базел, Амстердам и 

Билбао - всичко това в Галерия "Принс Бужи" на "Корсилиън роуд"! 

Стъпаловидни лампади от цилиндрично стъкло ограждаха  алеята към 

главния вход и тревистозелените им ивици се разсейваха, създавайки 

илюзия за движение и въртене, за невидима река, срещу чието течение 
вървиш, за да стиснеш ръката на професора и на неизменния му асистент 
Гуидо Д'Онуфрио, прегърнал лъскав Кавалие Кинг Чарлз.  
Елфи, с дълга черна рокля без презрамки и колие от три реда розови 

корали, в унес прекоси алеята и Съри пое ръцете ѝ. Подаде ѝ сбръчканата 
си буза за целувка и я завъртя към фотографите. Тя им се усмихна широко, 

красотата ѝ я изпълваше и я караше да сияе, изпитваше застрашителен 

прилив на щастие. Щастие, което изригна и замъгли погледа ѝ, когато пред 

картината "Съкровище", шедьовъра, на който беше нарисувана самата тя 
като момиче, усети прегръдката на Родолфо и аромата на кокос. 
- Някога, когато стана най-големият тузар, ще откупя тази картина - 
сериозно каза той. - Няма как да я нарисувам по-добре, нали се сещаш. 

- Това е символът на младостта, Родолфо, метафора някаква, а Професорът 
взе, че му сложи моето лице. Ти имаш време да изобразиш свой символ и 

ще му избереш друго. В момента може и да е автопортрет - шеговито каза 
Елфи. - Дай да се нарисуваме взаимно и да видим какво ще излезе. 
- Неудобно ми е, Елфи, не мога да постигна това, което Съри-сан е 
изобразил. И все пак на живо си сто пъти по-красива - докосна косата ѝ 

той.  

Елфи леко настръхна и се обърна към картината.  
Няколко художници спряха да ги поздравят, те им отговориха, но тя не си 

спомняше нищо от думите, съзнанието ѝ се рееше и сякаш отвисоко 

наблюдаваше една кестенява бледа жена с розови корали, чието рамо е 
облегнато на ръката на двайсет и седемгодишен младеж и няма сила, която 

да я отдели от него. С извънредно усилие на волята вдигна поглед към 

лицето му и понечи да каже нещо, но не успя. Той също мълчеше и я 
гледаше.  



- Родолфо, ето къде си бил - две момичета се разблъскаха и се изправиха 
пред картината .  -  Жалко, че не можем да снимаме, учим тази творба в 
един от курсовете - каза едното и задърпа приятелката си:  - Хайде да си 

тръгваме,  видяхме всичко и всички, ще дойдеш ли с нас? 

- Зает съм, Синтия, както виждаш - леко високомерно отговори синът на 
Майк Москела.  - Друг път ще се видим. 

- Окей, чао, приятна вечер, -  помахаха девойките.  
Родолфо не беше помръднал, Елфи също.  

Тя се огледа и срещна погледа на Антея, която говореше с двама атлетични 

скулптори, като същевременно по странен начин успяваше да не мигне, все 
едно отправя безгласно послание, доловимо само от Елфи.  

- Ще отида да се поздравя с Антея Гибсън - каза тя. - Каква ти е програмата 
след това? 

- Ти какво предлагаш? - все така съсредоточен върху очите ѝ попита 
Родолфо.  

- Мислиш ли, че можеш да ме закараш до вкъщи, както съм с тази рокля? - 

стараеше се да звучи приятелски, да диша нормално, но не знаеше успява 
ли. 

-  Днес съм с кола, Елфи, ще те закарам където и когато кажеш. - гласът му 
внезапно беше станал равен и очите му се откъснаха от нея, той погледна 
часовника на телефона си и го набута в джоба на официалния си панталон. 

- Ще те изчакам навън  - добави и с бавна, устремена право към изхода 
походка напусна залата.  
Антея завъртя очи и сякаш всички черти на лицето ѝ се включиха в режим 

"посочване на вратата". Елфи я изгледа с недоумение и сбогувайки се с 
познатите, също излезе. Вернисажът на талантливия Москела - младши 

предстоеше, добрият ро́ден "Стийлтънт" го очакваше. Защо не общуваше с 
гостите? Къде изчезна?  

Джонатан Съри я целуна още три пъти и ѝ напомни за вечерята в събота. 
Обичайната вечеря в събота, във вилата на Д'Онуфрио, където присъстваха 
малцина посветени, а Елфи беше единствената дама.  
Направи лек реверанс, деликатно повдигна роклята си и заслиза към най-

долното стъпало, където Родолфо пушеше и гледаше към улицата. Все така 
обърнат с гръб ѝ подаде ръка, когато стигна на две стъпала от него, и без 
да я пуска тръгнаха към паркинга в близката пряка. 
 



Настъпи ден като гладка бяла перла в наниз от цветни стъкълца.  Елфи се 
рееше по топли въздушни течения и алогични привидения изпълваха 
фантазията ѝ, усмихваше се на всички хора и предмети, не се отделяше от 
телефона си и хормоните ѝ полудяваха.  
Възможният спомен за  тези безметежни часове се изтри следващата 
сутрин  от съобщение, с което русият младеж безапелационно я канеше на 
клубен гиг в неделя и на пицария преди това.  
"Ще те взема в  шест" - хм,  доста ултимативно, но защо не... Отговори 

"Да, но ще скипнем пицарията"  и изключи телефона си, за да може да се 
съсредоточи   върху нещо друго.  

В първия момент не знаеше дали да се радва.  Все пак усещаше нещо, а 
това само́ по себе си беше преживяване. След дългите месеци на 
отчуждение с Бенджи, чийто приоритет в комуникацията им беше 
безразборната храна в паузите между взиранията в таблета, това си беше 
венозна коктейлна инжекция и ѝ се струваше, че ще започне да стене дори 

от гласа на Родолфо.  

Какво предстоеше? След съботната "Съри- вечер" щеше да спи поне до 

обяд. Щеше да включи телефона си едва след будилника, който щеше да я 
стъписа, че вече е два часът, че всяка минута изглежда безкрайно 

разтеглена и излишна сама по себе си и едновременно с това отлита, 
отлита, по-рязко от гълъб, стреснат от медуза, по-бърза от погледа, с който 

нетърпението неуспешно мести стрелките на стенния часовник, като дух, 

който иска да се намеси, но е безсилен на земно ниво.  

 Елфи е обзета от непозната неприязън, че времето минава толкова 
страховито. Може би е отегчена от самата себе си, от закостенелите си 

навици, от банализираното си мислене, обзета от паника нещо да не се 
промени и това да прецака рисуването ѝ, единственото, което тя можеше 
да прави добре, без на никого да пречи, въпреки че околните се оплакваха, 
че не е това начинът да се изразява, че трябва да потърси думи, през които 

да разберат чувствата ѝ.  

Нямаше представа дали иска да бъде разбирана, но така или иначе не беше. 
Знаеше само, че вече нищо не може да бъде като преди, а трудно можеше 
да предвиди по-необичайни обстоятелства. Това внезапно оттегляне в края 
на изложбата не беше импулсивно, не беше символично отдръпване от 
статива, за да видим образа в цялост, а само и единствено реакция на нещо 

казано, на един коктейл по-малко, на едно несподелено отпиване. Дали 

всичко не тръгна от нейната неотзивчивост? Що за чувствителност е това? 



Рисувачите никога не са се отличавали с такава, те са повърхностни, 

нямаме нужда от противоречие...   
Би било много тъжно да спре сега, тъкмо беше хванала нюанса, беше 
смесила боите и започваше да очертава плах образ, но ето че контурите се 
замазаха, звукът изби и единственото, което ѝ оставаше, не ѝ стигаше вече, 
защото към страховете ѝ се добави и страхът от поражение.  
Така че в шест и десет тя се возеше на мотора зад Родолфо и сякаш летеше 
над сградите и покривите като ангел мигове преди да падне, невидимите ѝ 

криле разширяваха размаха си в унисон с усмивката на моториста, която тя 
долавяше под каската, докато ръцете и краката ѝ го притискаха по бавните 
завои около Саут Лодж Парк.  
За пръв път я прегърна преди 12 дни, живееше на 12ия етаж, на стената в 
спалнята му имаше рисунки на 12 антични скулптурки... Ризата ѝ беше 
измъкната през главата още в асансьора, неговата също, джинсите 
издържаха до коридора на апартамента, колко странни са числата, а дали 

някой е жертвата в тази ситуация, може би тя е жертвата, защото през тези 

години сред своите бои нещо е подминала, пропуснала, хората са се 
развили по някакъв друг начин от този, по който се е развивала тя.  
"Ти какво предлагаш?"  

Какво можеше да предложи?  

Може би всичко е директно и прозрачно, може би хората не са толкова 
странни, нито задълбочеността е качеството, което ги удържа цялостни, а 
напротив, "повърхностност" е онзи талант, онзи character, който ги 

улеснява в наслаждението от така наречения живот? 

Когато залезът надникна през рамото му и освети очите ѝ, тя, Елфи, 

бледата и вечно уморена Елфи, се почувства излята от злато, толкова 
ценно и съвършено, че Родолфо да отказва да я пусне дори за минута. 
Толкова жива и силна и красива, колкото е той самият. Небето приличаше 
на успокоено, бездънно море, от което светлината се пресягаше да погали 

преплетените им ръце и да ги придърпа още по-нетърпеливо един в друг. 
Елфи познаваше тази усмивка, тя ту проблясваше, ту помръкваше във 
вените ѝ... Хората се познават не по очите, не по картините, а по 

усмивките, не от 12 дни, а може би от 12 месеца - от 12 слънчеви знака или 

12  нарастващи луни, или от 12 години? Споменът за тази усмивка 
потвърждаваше, че сме били деца, средството да имаш някаква памет е да 
си бил дете. Ако се раждаше направо възрастен, нямаше да има какво да 
помниш, на какво да се радваш, от какво да се плашиш.  



Ароматът на кокос се просмукваше  в наближаващите стъпки на нощта, 
дълбините потъмняваха в синьо, прозорците на отсрещната сграда 
достойно се справяха с ролята си на звезди. Може би прекалено се 
дистанцираше от баналното, а самата тя си беше позадрямала рисувачка на 
несбъднати илюзии, което обаче не е тавтология, защото някои илюзии се 
сбъдват.  
Смиреното ѝ тяло се излежаваше върху кротките морски вълни и само 

плажният вятър я прегръщаше разпиляно насам - натам и проникваше в 
кожата ѝ, някаква недоловима мисъл задвижваше дясната ѝ ръка по 

контурите на усмивката му, все едно щеше да я запише завинаги върху 
тънката, чувствителна повърхост на душата ѝ, откъдето тя да си проправи 

път навътре, навътре...  
- Трябва да тръгвам, Родолфо - погали бузата му тя. 
- Това ли е първото, което ти идва да кажеш? - шеговито прозвуча гласът 
му и той обхвана лицето ѝ с ръце и я погледна съвсем отблизо. Както ѝ се 
прииска да свикне да бъде гледана.  
 

През нощта Елфи за пръв път сънува осите от детството си без да лазят и 

жилят  краката ѝ. Не - зелените остри оси се скупчваха и отлитаха някъде 
надалеч, а след тях оставаше морска пяна като диря от кораб, отпътувал 

след изгнание. 
  



5. 

 

 

На 29ти април Ирланд и Нюгет свириха импровизации по песни на 
Мариам Макеба. Елфи и Родолфо седяха прегърнати зад сцената и  

виждаха всички, без уж никой да вижда тях, но на практика те не 
забелязваха никого другиго, а почти всички се обръщаха да ги погледнат 
повторно. Лятото изпълваше всеки кислороден атом и блестеше в 
движенията и усмивките с полупрозрачни лъчи, сякаш едновременно 

слънчеви и лунни.  

"Ъндърнийт"  беше пълен с непознати, с приятели и както обикновено с 
полуголи фенки. Дуетът рядко представяше този претенциозен репертоар, 

но всеки път се удивляваше на възторга, който пораждаше, хората 
пригласяха на местата за припева и те акомпанираха на публиката, което 

ги кефеше много, така се чувстваха по-малко самотни, както когато 

феновете знаеха наизуст техните пиеси и ги викаха на бис по няколко  

пъти.  

След концерта, безкрайните поздравления и селфита с мацки двамата 
герои на вечерта изпиха по бира и се умълчаха. След малко Нюгет се 
оплака: 
- Какво беше това? Нищо не беше! Никой не ни замеря със сутиени. Цяла 
вечер свиря, и за какво? 

- Те вече не носят сутиени, изостанал си - пооправи очилата си Ирланд.  

- Тогава да ни замерят с прашки! Или не, не, кажи ми, че и прашки не 
носят вече - ококори се Нюгет и надигна бирата си възторжено. 

- Отде да ги знам, стар човек съм аз, не ги разбирам тия неща - изхърка 
злощастно Ирланд и Нюгет се захили с привичния си маниер на коварен 

сатир. 

 - Елфи, тези мадами дали имат бельо? - подвикна, докато тя и Родолфо се 
отправяха към изхода. 
- Ако ти не знаеш, и те не знаят - отговори Елфи през рамо и ощипа 
Родолфо, който се превиваше от смях.  - Ирланд, малко си ми смотан, 

убягва ти очевидното. Не знам какво ви има в бирите, но ви е много 

весело... Дайте и на мен от същото! -  тя се пресегна и отпи от бутилката на 
Ирланд.  



Нацупена фенка с прозрачно бюстие я сръга да се отмести и се набута 
между двамата музиканти за селфи. Нюгет надзърна  в бюстието, колкото 

можа, и победоносно вдигна палец към Родолфо.  

Тази снимка - с двамата ухилени приятели, бирите и мацката  -  щеше да 
обиколи социалните мрежи и да стане една от най-споделяните в близките 
седмици. 

-  Е, куре -  надвеси се Нюгет и го потупа по рамото,  -  все някога пак ще 
свирим така.  Хайде, жив и здрав. Може да мина през Даниел, да я 
пощипна, ако изобщо го вдигна.  
- Ще го навиеш на макарата и ще се обърнеш на другата страна, клетнико - 

изхили се Ирланд. - Аз ще си допия. Дръж се. 
Нюгет леко залитна, взе контрабаса си и се качи в спряло отпред такси. 

Ирланд се загледа след него и също се приготви да  тръгне, но не преди да 
вземе телефона на новата руса сервитьорка със славянски акцент и 

изкуствени мигли. 

 

 

Всяка сутрин в девет и тридесет Нюгет звънеше на Ирланд и за поздрав 
дръпваше цветиста псувня. Така беше от години, независимо в кой град се 
намираха, до кое време бяха пили и с кого бяха в спалнята.  
В този първи ден на май, пропуснал честването на Пролетните тайнства в 
"Коби блус бар",  Ирланд се събуди от студ в 9.32 и затърси очилата си. 

Беше изритал завивката  на пода, вдигна я и усети как  студът се засилваше 
откъм крайниците му. Помисли си дали не му става нещо на сърцето, 

надигна се и се втренчи в часовника. 9.36. Нещо не беше наред. Нещо 

никак не беше наред.  

Залитайки се изправи и изля чаша гореща вода на главата си. Запали 

цигара и започна да звъни на Нюгет. Телефонът беше изключен.  

В 10 се качи на колелото си. За минути... Минути, може би векове, може би 

капки мрачен дъжд, пронизващи очните му дъна...Край него прелитаха 
фасади,  единствената на фокус беше червената сграда на ъгъла с 
"Корсилиън роуд".... в далечината ....... в далечината..... почти спря в 
предната колона... Захвърли колелото и задъхан хукна по стълбите към 

мансардата, в която се страхуваше да влезе, сърцето му се свиваше, пулсът 
му биеше в слепоочията. Ако Елфи е така с мигрената, не знам как живее, 
мина му през съзнанието, докато отключваше входната врата на жилището. 



Нюгет лежеше в леглото си и може би спеше. Въздухът миришеше 
неопределено, Ирланд се приближи и се провикна "ставай, копеле, ставай", 

погледът му беше премрежен, не искаше да поема този странен въздух, 

лепкав и сив с мирис на закопана в почвата дреха, не можеше да докосне 
човека, с когото бяха неразделни цял един живот, защото това вече не 
беше той, а само жалка, сгърчена обвивка със синкави устни и ледени 

ръце. Падна на колене и заплака с цялата мъка, таена през годините, за 
всяка горчива дума, всяка фалшива нота, всяка обида и пропусната 
похвала, които гениалният басист с острия нрав и безпощадна жлъч никога 
вече нямаше да чуе, нито да забрави и прости. Нямаше да се облегне на 
контрабаса, да подаде три тона напред и сърцето на Ирланд да се пренесе 
за миг в представата на ума му за рай. 

Линейката не закъсня, сърдечна недостатъчност, строги погледи и покрита 
носилка …  биха на Ирланд две инжекции, той  не можеше да говори, 

тресеше се и заекваше, нямаше  представа какво се е случило и не знаеше 
дали иска да има. Просто отиде при Вайълет, сподирян от няколко 

журналисти, затътри се до кухнята, легна на пода и повърна жлъчка. 
Всичко беше свършило, трябваше да се научи да живее поновому, но 

дотогава не знаеше как ще оцелее. 
Елфи можеше само да седи до него на балкончето на обезмислилия се 
апартамент, в дневната сред дискове и книги със записки на Нюгет, на 
масата, покрита с бележки, ноти, скици и числа, нотите с черно мастило, 

числата с неонов маркер, бели думи на черен фон като започнат текст за 
песен, като негатив, или може би така ѝ се стори?, няколко подравнени 

снимки, надраскани с резкия му почерк... Старо портативно радио 

"Робъртс"... Два чернобели постера, на Пасториус и Мингъс, до 

прозореца... Облегната на аудиоколоната снимка на Нюгет и Ирланд - в 
Дубай, нагазили в морето с цигари в ръце. Две колоди карти, разбъркани 

като за поредно раздаване, и кожен тефтер до тях.  

Поседя и от другата страна на дъската за шах, застинала след последното 

реми между Нюгет и Ирланд...Сюрреалистичен свят, сюрреалистичен до 

абсурд, все едно един сън преминава в друг... Ирланд завъртя в ръце един 

кабел, остави го, опита се да каже нещо, отказа се. Елфи помълча с него, 

погледа в нищото с него, след което му даде всичките си налични 

антидепресанти и безцелно се заразхожда из улиците.  
Когато замаяна наближи дома си, седна на тротоара, запали пурета и 

притисна слепоочията си. Подозираше, че тази нощ Родолфо се връща 



скапан след "Стийлтънт", дрехите му миришат на боя, но тя не надделява 
над мириса на косата му, който е странно детски и мирише на плаж. 

Представя си го как влиза в апартамента, как пуска едновременно музиката 
и компютъра, хвърля якето си на фотьойла и докато чака системата да се 
зареди, си отваря бира и вече е запалил цигара. При първото дръпване го 

лъхва мистично и необяснимо фрезията от нейния парфюм. Откъде ли? 

Може би от дивана, може би си въобразява, но така или иначе го обзема 
комбинация от тъга и ярост, съчетана с болезнен и безсилен копнеж. 

Ярост, защото тя, кучка такава, заминава и го зарязва да се мята като 

отритнат;  тъга, защото той носи тъга в себе си, а другото  -  защото не им 

стигна времето да си омръзнат.  
Влезе в ателието си тихо, като пришълец, облегна се на вратата в тъмното. 

Родолфо, не съм достатъчно пияна, за да ти се обадя, а и не мога да оставя 
тази картина, нито мога да я нарисувам, Марсел се освобождава от ръцете 
ми и кашля сред ванилев ореол пушек. Какво бих могла да ти кажа или 

напиша, Родолфо? Езикът е съвършен инструмент и разпадът му само го 

прави още по-красив и недостижим в неговата динамична идеалност.  
  



6.  

 

Следващия понеделник Елфи отпътува за санаториалния център, където я 
настаниха в новопостроено луксозно бунгало, дискретно отдалечено от 
останалите. В СПА помещенията ѝ предстояха процедури сутрин, 

разходки по различно време, а в някои от следобедите беше свободна и 

можеше да си почива на голямата закрита тераса.  
През два дни щеше да разговаря с асистентката на д-р Бросман Надин, с 
която да споделя желания или недоволства, а самият доктор, който 

познаваше добре както нуждата ѝ от усамотение, така и желанието ѝ за 
липса на контакт с външния свят, беше леко изненадан, че тя ще задържи 

телефона си, след като я посрещна и уточни подробностите около режима 
ѝ. Кафето и пуретите оставаха, останалото беше диета без млечни, месни и 

тестени продукти, без ядки, коктейли, газирано и захар, какво да се прави, 

нали е за нейно добро. 

Гардеробът беше под всякаква критика, нямаше къде да сложиш нищо 

друго освен закачалки и тя се принуди да нахвърля всичките си джинси и 

фанелки върху второто легло, където Марсел така или иначе щеше да се 
настани. Той обичаше да спи върху нейни дрехи, но обикновено не му се 
оставяше на разположение нещо повече от роклята, с която тя рисуваше в 
ателието – еластична оранжева дълга рокля, непроменила цвета и формата 
си след близо две години служба пред рисунките, по която нямаше нито 

боя, нито пастели, нито дори мастилени петна. Тази рокля, купена в 
Брайтън от магазина на приятелка от колежа, сякаш не влизаше в унисон с 
околната среда, а живееше в свой собствен свят на невидими следи от 
акварели, от  закачили се дрънчащи сребърни гривни с висулка детелина и  

от пепел на ванилева пурета, от бързи събличания и едновременно скачане 
в джинсите, за да изтича до "Стийлтънт".  

Много странна рокля. Много. Карис ѝ казваше "роклята на Марсел" и 

може би имаше нещо в това. Може  би Марсел, докато спеше върху нея, 
попиваше ароматите и контурите ѝ, движенията, с които е била заредена, 
нервността, с която ръкавите са били опъвани, когато в стаята е станело 

твърде тъмно, когато Елфи е отблъсквала рисунката и се е протягала към 

лампата. Така или иначе роклята беше сияйна и свежа и много по-нова и 

необременена от всичко в тази всъщност съвсем нова стая. 



Вазата беше пълна с розови и бели лалета, вероятно Надин  ги беше 
подредила за нея. Така и никой не запомни, че Елфи не обича лалета, но на 
фона на изобилието от диви цветя и храсти в градината тази подреденост и 

грация върху масата бяха символ на нормалността в един люлеещ се върху 
глинени лапи свят.  
Планинският склон беше яркозелен и надвисваше над нейната градина 
като добродетелен пазач, решен да не остави диващината наоколо да я 
погълне и да бъде задушена от изобилието нюанси, прекалено заета да 
пали трескаво пурети и да улавя всички сигнали отвън. Не се чуваха птици, 

само вятърът галеше стебълцата, все едно нежни стъпки обикаляха 
наоколо в нощта.  
Въоръжена с компанията на цветове и ухания денем и на звуци и ухания 
нощем, Елфи не очакваше никакви смущения да нарушат покоя ѝ, нито 

сънищата ѝ. Родолфо, как ще издържа без теб. Всички тези надежди и 

илюзии, за които говорихме, целият този модел, който така наивно рисувах 

и в който съм се вкопчила последните години, всичко това е фалшиво. 

Правено  от безнадеждност. В момента имам основания да изпитвам силен 

страх и разочарование. Всичко, на което се облягах, се оказа илюзорно, а 
що се отнася до това да имам крила и да не се налага да се облягам, за 
съжаление нямам крила в момента. Твърде много изкарах на земята и 

атрофиралите крила  не ми служат.  
Не разбирам защо околните лъжат, лицемерничат и манипулират, защо ми 

казват това, което си мислят, че искам да чуя, докато мъжът ми ми показва 
неща, които не искам да знам, например какви безсмислени хора сме. 
Толкова ми е полезно да изпитвам вдъхновение и желание да ми се живее, 
но нищо не си заслужава да изпитвам това, аз също не си заслужавам. 

Много силно съм разстроена и се чудя как да обяснявам защо плача и от 
какво ми е толкова зле.  
Ирланд отказва участия без Нюгет, замина за Межев и телефонът му е 
изключен. Нанко не може да е вечно под обстрела на настроенията ми, 

нали затова съм тук, за да си починем - те от мен, аз от всичко. 

Не знам към кого да се обърна и за какво изобщо. Не съм сигурна, че това, 
което съм казвала, е истина - може би заблудих себе си, превръщайки се в 
рисувачка на несбъднати илюзии. А и защо ми е този телефон, ако няма да 
говоря с Родолфо?  



Виж, той не ѝ се обаждаше. Знаеше, че е на лечение, че е самотна и гневна, 
но не я търсеше. Не ѝ писа, тя също не му писа. Типизирането му 
изглеждаше лесно - банализирането му също. В края на третия ден Елфи 

поиска да поговори с д-р Бросман. Беше си приготвила листа - списъка 
"Как", който навремето разнищваше с шарлатанина терапевт, докладващ 

на мъжа ѝ. Имаше нужда да го обсъди с чужд, непредубеден човек, 
непознат спътник във влака, барман с проницателни очи или доктор по 

психосоматични страдания, за когото тя не е нищо повече от средно 

труден случай на мигрена. Списък "защо" беше неуместен, тъй като никой 

нямаше отговорите. 

 

1. Как се преодолява нежеланието да се прибираш в противоречие с това, 
че толкова обичаш дома си и се чувстваш в свои води в него? 

2. Как се преодолява неприязънта към даден човек, при условие че той е 
най-близкият ти човек и ти го обичаш? 

3. Как се преодолява скудоумието на съвременното общуване, над което 

винаги тегнат забрани, условности, кодекси и простотии, при условие  че 
ти всъщност искаш да общуваш? 

4. Как да възприемеш чуждото страдание като нещо редно, как да дадеш 

надежда, като самата ти я нямаш и това е лицемерно, защото не я даваш от 
сърце? 

5. Как да се пребориш с лудостта в комбинация със злостта и 

агресивността, насочени към теб, при условие че силите едва ти стигат да 
се опазваш поотделно от всяко от трите? 

6. Как е възможно най-близките ти хора да са готови умишлено да ти 

навредят, маркирайки по този начин факта, че така ще имате общо 

страдание и това ще ви сближи - защо!? 

7. Как през нощта съпротивителните сили отслабват и си още по-зле, 
отколкото през деня? 

8. Толкова ли си примитивен, че като правиш убийствен секс после дни 

наред си окей, но пък колко убийствен трябва да е този секс, за да живееш 

за любовта? 

9. Рисуването е моето спасение, но заслужавам ли такъв спасител, ако не го 

ценя до степен, в която да се оставя на него? 

10. И ако сега е толкова тъпо, зимата какво ще е? Ако живея в град с вечно 

лято и на море, дали ще съм по-обичащ се човек? Дали ще обичам живота 
повече? 



 


