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ПРОЛОГ 
Небето е синьо, а земята - бяла. Окото на слънцето ослепява 

човешките очи. Камъните излъчват топлина, въздухът е хладен. 
Главите се запалват. Като насекоми в чаша, шарена нишка от хо-
ра пълзи по стените на конуса в стремежа си да стигне дъното... 

Пламтящо небе и нажежена земя. Тишина - в празното прост-
ранство на чашата. Дъното е потънало в сянка и неизвестност. 

... 
Черната повърхност на езерото се набръчка от докосване. 

Опияняваща и мамеща към глъбините - истинското скрито дъно 
на чашата. Светлината се взриви. Лъчите на земното светило, от-
разени от повърхността на лека вълна се удариха в очите - чер-
ни, опияняващи и мамещи – и потънаха към глъбините на съз-
нанието - пред което стояха и което обслужваха. 

Бяла ръка разплиска вълната - фонтан от светлина и въздух. 
После - неподвижност. Само назъбената сянка на ръба бавно 
пълзи. Тъмносини, отразили тъмносиньото небе, кротко ближат 
бреговете си водите на езерото. Измъкна се от мрака дъното. Ша-
рената нишка от хора достигна отсрещния бряг и се разпръсна - 
като скъсан гердан - сред белите камъни. 

… 
Слънцето запали косите, изгори плътта, изсуши устните... 

Сърцето бие в слепоочията, потта замръзва по тях. Мускулите се 
свиват и разпускат, изпъват потъмнялата кожа, ритмично дви-
жат тялото нагоре, по склона. Ръцете, изпръхнали и загрубели, 
прегръщат морените, улавят бодливите клони на храстите, про-
тегнати като подадени за помощ ръце. 

... 
Едно дете пъргаво се катереше по стената на чашата. Беше са-

мо във Вселената. В храстите нещо прошумоля. През пътеката 
премина змия. Детето я прескочи и продължи. Жива и свободна, 
змията излъчваше в  пространството край себе си усещане за 
пълнота и мощ. Не беше само във Вселената. 

Пътеката лъкатушеше между меки възвишения. Стъпили 
върху еластични туфи трева, краката пружинираха. Някъде се 
оголваше камък, сух корен препречваше пътя. Детето леко подс-
качаше, освободило се от умората и света. 

Широк и равен, пътят изгуби привлекателността си, а похо-
дът - очарованието на приключение. Детето едва пристъпваше, 
ровейки крака в праха. Слепоочията пулсираха и остра болка 
пронизваше главата. Телцето, напуснато от жизнеността си, се 
строполи между коловозите. Очите се отвориха и погълнаха 
мрака на небето. Тогава детето видя другата змия - тя пролази 
сред звездите и разкъса мрака на две. Вселената се отвори. 

... 
Слънцето пак осветяваше с лъчите си човешките очи. Тревата 

поглъщаше синевата и превръщаше енергията на фотоните в 
храна. Детето пак подскачаше - край пътя, търсейки приключе-
ние в скритите препятствия. Рунтави овце мързеливо изяждаха 
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енергията на слънцето. Възстар овчар с глух глас ги навикваше. 
Три кучета отегчено въртяха опашки и ги охраняваха. От кухня-
та на близката хижа се носеше миризма на овче варено. Туристи-
те бързаха за обяда, охранени. Вселената се затвори. 

… 
Вселената бе затворена. И чуждите слънца не светеха. Залеп-

нали за клепачите, те бавно избледняваха. Отиваха си - неразб-
рани. 

Отидоха си. Нечовешката красота на Космоса нанесе непред-
видимия си удар и се затвори в плътна капсула. Останаха нераз-
гадани залутаните тайни в спираловидните ръкави на Галакти-
ката. И тези, скрити в сърцето й. Непознаваеми останаха лицата 
на другите галактики. И сиянието на избухващи звезди... И сия-
нието на звезди, изгряващи над своите планети... И тъмата на 
черно езеро, отворило око към чужди небеса. И съсъкът на чужд 
живот в тревата, превръщаща енергията на звездите си в храна. 

Вселената се затвори. Цветовете умряха, думите изтляха.  
Забило колене в праха между коловозите, детето стискаше 

клепачи, притискаше ушите си с ръце... Избледняла, Вселената 
си отиваше. 

И денят с чуждата умора, смях, надежда, мързел, пошлост, 
проби тънката преграда на ръцете. 

Детето пишеше - в полумрака на стаята. Пишеше - ходейки 
по прашния път. И заспивайки в леглото си - пишеше. Думите 
върху хартията бяха безцветни. Трудно бе - сред тях да бъде на-
мерено изгубеното скрито лице на Вселената. Детето пишеше и 
търсеше - цветът на думите. Защото чрез тях Звездите се докос-
наха до Човека. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
Ели подскачаше по коридора - шляп, шляп - плющяха подме-

тките по излъсканата мозайка. Шляп, шляп - звукът се удряше в 
слепите стени, а после се връщаше в ушите й. Съсредоточена в 
плетеницата от пукнатини, тя не обръщаше внимание на шума, 
който вдигаше. Шляп, шляп - бързо се провираше между тях - 
забранените скрити препятствия. Стигнала до вратата на клас-
ната стая без да е докоснала дори с върха на обувките си някое 
от тях, тя си пое дълбоко въздух, затвори очи и се опита да не 
мисли. Не й се случваше често да закъснява за час. Рядко й се ка-
раха, не я наказваха. Беше отличничка, кротка и вдъхваща дове-
рие. Вече две години откакто беше в прогимназията, нямаше 
проблеми с учителите, и значи - с училището. С ръка върху дръ-
жката на вратата мислено се прекръсти - не защото вярваше в 
Бога, а поради инерцията на традицията. Почука с другата - ряз-
ко и отчетливо. Отвори - с лек натиск, без да дочака отговор. Вле-
зе. 

Мъртвата тишина в стаята бе отвята от въздишка на облекче-
ние, изтръгната от 36 детски гърла. Учителката впи строг поглед 
в новодошлата. Ели не се смути - това беше любимата й учител-
ка. Дали защото преподаваше любимия й предмет, или предме-
тът й стана любим, защото обичаше учителката? Не беше сигур-
на. Знаеше само, че обича биологията откакто се помни, но я 
обикна още повече преди две години - заради учителя по биоло-
гия. Тогава обикна и историята - заради учителката по история. 
И намрази географията - пак заради учителката... Тръсна глава, 
за да изгони неподходящите мисли от нея, дебелите й плитки я 
удариха през лицето, спря люлеенето им с неволен жест... 

- Даниела, на дъската - гласът на Дребното-Вредното прозву-
ча като в голо поле и заглъхна преди да стигне до последния 
чин. 

Защо ли обичаше тази учителка, от която всички се страхува-
ха и тайничко ненавиждаха? Ели бавно плъзна поглед от върха 
на обувките си към нея. Дребничка и слабичка, облечена в стег-
нат бежов костюм, обута с обувки на високи токчета, тя съвсем 
не изглеждаше беззащитна, крехка или безпомощна. Имаше ед-
ра лъвска глава с бежова коса и лице в цвят охра с изсечени чер-
ти... Изобщо - нищо, което би предизвикало нежност, симпатия, 
съчувствие... А очите й бяха... о, Боже - да не те поглежда строго с 
тях... 

Учителката извърна глава към нея и строго я погледна: 
- Говори по новия урок... 
Кой ли пък беше новият урок? Ели плъзна поглед по чинове-

те - празни. В стаята - глуха тишина. С надежда обходи местата 
на приятелките си, погледна лицата им - затворени. 

Тогава нещо прошумоля. На първия чин Станчо, побойни-
кът и двойкаджията, който не даваше мира на цялото училище, 
си събираше учебниците и тетрадките от земята, кой знае как 
попаднали там. Подреди ги с неподозирано старание върху чи-
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на си. Най-отгоре сложи учебника по биология, отворен на но-
вия урок. Когато видя схемата, Ели се сети за какво да говори. Ве-
че не гледаше към Станчо и учебника му. Гледаше към прозоре-
ца. Светлосин, той потъмняваше. Почерняваше. Отваряше се. 

Отвори се - прозорецът в главата й. През него потекоха мис-
лите. Отприщиха се спомените...  Всичко - някога прочетено, чу-
то, дочуто... Всичко се вплиташе в това, което беше новият урок; 
в това, което трябваше да бъде разказано. 

Ели говореше бавно и увлекателно. Спираше само за да си 
поеме дъх. Мислите сами се подреждаха, тя само ги изричаше. 
Гледаше прозореца - целият свят бе в него - и говореше. Съуче-
ниците й я слушаха много внимателно, защото сега си учеха 
урока. Всяка дума, казана от нея те лесно разбираха и запомняха. 
Учителката също слушаше. Слушаше любимата си ученичка. 
Даниела беше винаги подготвена, макар че никога не учеше. 
Поне такова беше впечатлението й, защото това, което говореше 
момичето, рядко имаше нещо общо с написаното в учебника. 
Не беше нито кой знае колко повече, нито кой знае колко по-
малко. Просто беше друго - различно казано, различно осмисле-
но. Да, осмислено, не преразказано... Изглежда, това беше основ-
ното... 

Учителката се сепна - от колко време беше тихо? Напълно ти-
хо... Смразяващо тихо... „Не остарявам ли твърде бързо? В тази про-
фесия бързо се остарява и старостта е страшна… Не можеш да бъдеш 
стар пред очите на 36 зверчета, готови всеки миг да скочат и да те 
разкъсат, ако не си на мястото си...На мястото си ли съм днес?”... 
Бързо обходи с поглед редиците. Нямаше насмешка в очите им. 
Само очакване. Нея ли чакаха? Или... Тя погледна Даниела. Мо-
мичето стоеше неподвижно, с празен поглед, останал в рамката 
на прозореца... 

Светът бързо избледняваше, а после оплътня. Беше невъзмо-
жно да се поеме въздух, нито да се помръдне с ръка. Оранжевите 
улични лампи грееха и правеха синьото на нощта мастиленофо-
сфоресциращо. Избухна прозорецът. Яркостта на взрива помете 
всичко. И светът заблестя с истинските си багри. Скритите баг-
ри, невидими за очите, достъпни само за съзнанието, ако може 
да достигне до тях без очи... Повей на вятър подгони прашинки-
те в стаята. Завъртя ги. Блъсна ги в лъча на лампата. Запалиха се 
- като Слънца... Малки слънца, с твърде малки планети, за да 
бъдат видени... Но невидими, те кипяха, пулсираха, изригваха - 
от живот... Въздишка... повей отвя милион светове... Зелената боя 
на чиновете оживя, разтече се и се сля със зеленината на отсрещ-
ните дървета. И небето оживя - от оранжевата светлина на лам-
пите. Като изригване на натриево слънце... 

Цветовете пак избледняха. Всичко стана каквото беше преди. 
Безлично, уморено, старо. И отсечените дървета срещу прозоре-
ца, и горящият прах, скърцащ между зъбите, и избелелите зеле-
ни чинове, и небето, продрано от облаци. Ели тръсна глава, за да 
се освободи от мига, дал й достъп до по-красивия свят. Тежките 
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плитки удариха лицето й, спря ги с несъзнателен жест и продъл-
жи да говори... 

- Достатъчно. Дай си бележника и седни! 
Нечия услужлива ръка напъха бележника в изстиналите й 

пръсти, нечии силни ръце изхвърлиха чантата към мястото й, в 
края на редицата, до прозореца. 

- Тишина! Пишете. Нов урок... Заглавие...- гласът на учител-
ката изпълни стаята и изгони всичко онова, което се бе прокрад-
нало през прозорците и се спотайваше в ъглите, между чиновете, 
или в детските души. Новият урок оживяваше - пред тези, които 
можеха да го видят. 

Ели бързо извади недотам чистата си тетрадка, подвързвана 
старателно с бял картон и прозрачно полиетиленово фолио и 
надписана с едрия, небрежен почерк на майка й със светлосин 
флумастер. Надраска заглавието и... светът се изпълни с расти-
телни и животински клетки, които пулсираха, трептяха, живее-
ха... Някой я сръга в гърба. И без да поглежда, знаеше, че е Сиси, 
приятелката й. 

- Къде се бави? Нали обеща да ми разкажеш...- тя млъкна с 
пресъхнало гърло, пресушено от погледа на учителката. 

Някой от първия чин с въздишка и малко завист прошепна, 
но така, че да бъде чут от всички: „петица”. 

“За мен е” - помисли Ели, и бързо отхвърли мисълта за после... 
Продължи да поглъща всяка казана дума и да потъва все по-дъл-
боко в това, което думите изграждаха пред очите й...  

Звънецът я извади от унеса й. Взе зеления бележник и бавно 
го отвори. Към средата на страницата важно се бе разположила 
петицата, прекъсвайки една дълга серия от шестици. Стана й не-
приятно - не обичаше да получава петици... Просто - не ги заслу-
жаваше. Знаеше много. Много повече, отколкото училището й 
даваше. Постара се по лицето й да не личи нищо и напъха беле-
жника в чантата... Някога... някога хапеше устните си и ги поли-
ваше със сълзи по пътя за в къщи... някога, когато получаваше 
петици на контролните по математика, задето, вадейки от нула 
положителни числа, получаваше отрицателни резултати, а де-
лейки на нула, не получаваше резултати... Но това беше отдавна, 
много отдавна... в началния курс... Ели отново тръсна глава, за да 
прогони болката. Тежките плитки я удариха през лицето. 

Измъкна се подчертано тромаво от чина и подчертано небре-
жно повлече чантата си. 

- Ели, наистина ли ти писа пет? И защо? - Сиси тревожно се 
озърташе и настойчиво искаше да получи отговор - Ти всичко й 
каза, само дето се замисли по едно време за момент... Дали за то-
ва? Ти всичко й каза, нали? - несигурна в това, което знае, и в ут-
решния ден, Сиси не можеше да спре словесния поток, който се 
изливаше от гърлото й. - Аз ти подсказвах, чу ли? 

- Мерси, Сиси, знам, че си искала да ми подскажеш.- Ели бе 
сложила най-чаровната усмивка на лицето си и очите й грейна-
ха, пълни с милион светлинки, като онези, в които понякога се 
превръщаха прашинките, литнали из въздуха. 
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- Ама ти... май наистина не беше тук? - успокоена, Сиси 
увисна на лакътя й. 

Ели вдигна рамене и двете продължиха да влачат крака по 
коридора, отивайки към следващия кабинет. Тя тайно прескача-
ше пукнатините в мозайката - скрити препятствия - и оставаше 
много доволна от постиженията си. Някой я блъсна в гърба и ед-
ва не я принуди да настъпи забранената зона. 

- Имаш ли домашно? - гласът на момчето беше груб, за да не 
бъде молещ. 

- Знаеш, че имам - гласът на Ели беше отегчен, за да не бъде 
гневен. 

- Ще го дадеш ли? - в увисналото мълчание почти се чу не-
произнесеното „моля”. 

- Знаеш, че да - след нейното „да” вече нямаше място за нищо 
друго, освен за облекчение. 

- И трите задачи?! 
Ели измъкна тетрадката от чантата си и я бутна в ръцете на 

момчето. 
- Ей, ще ми ги обясниш ли? - гласът му звънна, сигурен, че ще 

му бъде обяснено и то така, че всичко да му стане ясно. 
- Преписвай, после...- извика тя след отдалечаващия се силу-

ет, отмъкнал тетрадката й. 
Сиси вече я влачеше към прозореца на коридора, дърпаше я 

за ръкава и изправена на пръсти й шушукаше в ухото нещо, от 
което се заливаше в смях. Ели гледаше разсеяно фаровете на ко-
лите, които профучаваха по разширеното платно на булеварда 
и си мислеше за дърветата... Високите стари дървета, които хра-
неха с въздух града... и които бяха пожертвани заради колите, 
бълващи зловонна отрова след себе си... Задушаваше се... Заду-
ши се. Звънецът удари и й даде глътката въздух, от която се нуж-
даеше. Сега тя повлече Сиси към класната стая - имаше точно 
пет минути на разположение, за да обясни задачите от домаш-
ното на тези, които биха поискали. Тя обичаше да говори - оби-
чаше да подрежда и преподрежда думите, докато смисълът на 
казваното от нея стане ясен за всичките й слушатели. В класа 
имаше и други добри ученици, но Ели бе тази, на която задаваха 
въпроси. И не защото тя никога не отказваше да отговаря, а за-
щото казаното от нея по някакъв начин стигаше до умовете и ос-
таваше там. 

ВТОРА ГЛАВА 
Пустинята настъпваше към Сфинкса. Вятърът вдигаше мили-

ардите песъчинки и със злобата на сляпата стихия ги хвърляше 
към слепите му очи. Сфинксът оставаше неподвижен, впил пре-
дни лапи дълбоко в гръдта на земята. Пустинята настъпваше. 
Сфинксът не помнеше от колко хилядолетия. Той стоеше на по-
ста си много преди дребните и упорити твари, нарекли се хора, 
да се появят на света. Тези, които го бяха оставили на пост си 
отидоха - в небесата, където им бе мястото... Отидоха си и отне-
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соха със себе си душата му. Остана само каменното тяло - за как-
во му е? Той стоеше на поста си. И щеше да стои - докато се вър-
нат. Нека пустинята настъпва - ще си отиде, откъдето е дошла… 
А той ще бъде тук - докато върнат душата му... 

Остра болка прониза душата й и разтърси тялото й от крехка 
въглеродна плът. Защо земяните не си бяха останали силицие-
ви? Защо ТЕ, от звездите, се бяха намесили... защо бяха модифи-
цирали живота... Дали се бяха уплашили от вечността? Остра 
болка прониза крехката й въглеродна плът... Тя легна в леглото 
си, както Сфинксът лежеше в пустинята, и впи ръцете си в чар-
шафите, както той ги бе впил в гръдта на земята. 

...Ще устоя, ще устоя, ще устоя... И ще чакам, както чакаш ти... 
Ще устоя на земната стихия... ще дочакам - да се завърнат от звезди-
те и да вземат душата ми... Срещу познанието на Вселената... 

Вратата се отвори. 
Ана и Димитър влязоха. Босите им стъпала залепваха за леде-

ния балатум. Ели лежеше на леглото си в странна поза, с отворе-
ни очи, но изглежда не ги виждаше. Стояха на вратата и не знае-
ха какво да правят. После Ана влезе на пръсти в стаята и просто 
я зави. Детето не помръдна. Дали спеше? 

Тихо затвориха вратата след себе си и отидоха в спалнята. 
Всеки затвори очите си, но никой не заспа. „Какво става с детето 
ми?”- мислеше всеки от тях. Димитър гледаше с празни очи пра-
зния таван, Ана стискаше клепачи и сълзите изтичаха през миг-
лите й. Той мълчеше, тя се разхлипа... после се прокле - защо, за-
що първите думи, които произнесе, когато я роди бяха „Нормал-
но ли е?”... „Само пишка му липсва”- бе отговорил тогава през 
смях лекарят... но дали... дали... 

Тракване на врата прекъсна мислите й. Чу пляскането на бо-
си стъпала по мозайката в антрето. Избърса лицето си в чарша-
фа. Изгони всички мисли от главата си - за да не плаче. Чу шум в 
хола. Вече беше спокойна. Дебелият килим заглушаваше стъп-
ките, но Ана усещаше чуждото движение в мрака. „Как ли вижда 
в тъмното”- мина през ума й, но не се задълбочи. Ели вече се 
провираше през завесата, която вместо портал разделяше хола 
от спалнята. 

- Мамо? Спиш ли? Мога ли да дойда? - в гласа на момичето 
имаше и уплаха, и молба, но и сигурност, че ще бъде прието. 

- Влизай! - Ана я прегърна. 
Малкото телце бе ледено и се разтърсваше от тръпки, но те не 

бяха от студа - Ана беше сигурна. Ели се притисна до нея толко-
ва силно, че тя се изплаши. После почувства, как нещо изсмука 
душата й и я остави празна. Душата й влезе в тялото на детето, 
събра цялата болка и се върна обратно. Ели бе спряла да трепе-
ри. Мускулите й се бяха отпуснали, кръвта пулсираше и праве-
ше плътта й топла. Усмихваше се щастливо. 

- Сега съм по-добре, мамо... - и отхлаби хватката си. 
Разтърсвана от тръпки, които не бяха от студа, Ана пое дъл-

боко въздух, погали къдравата главичка и тихо прошепна: 
- Хайде заспивай... Лека нощ... 
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Успокоена, Ели безцеремонно заяви: 
- Не ми се спи. Хайде да си поговорим! 
Ана слушаше равномерното дишане на Димитър, гледаше 

пролуката между пердетата на прозореца и искаше да се измък-
не. Да се махне от този чужд град, който ненавиждаше, от Дими-
тър, който можеше да спи в нощ като тази, и Боже прости, от то-
ва дете, което я плашеше... Затвори очите си, защото знаеше, че 
няма да избяга... Знаеше, че пролуката съществува, но никога ня-
ма да мине през нея... И това й стигаше - усещането, че има из-
ход. То я караше да се чувства свободна и сигурна, че разполага с 
живота си и може да си отиде, ако поиска... Пролуката между 
пердетата на прозорците... Сега не искаше да си отива... И се 
приготви да слуша поредната среднощна беседа на Ели. Знаеше, 
че само като слуша и проявява признаци на интерес може да й 
помогне. Ако изобщо може да й помогне... 

Ели се опитваше да намери Истината. Искаше да открие она-
зи универсална Истина, която дава отговор на въпросите без от-
говор. Отдавна се бе научила да не я смесва с простичките жи-
тейски истини, с които се живее всеки ден. Затова я търсеше но-
щем -  когато хората заспят и не нарушават с житейските си мис-
ли непрекъснатата цялост на пространството, където бяха скри-
ти тайните отговори на въпросите без отговор. Еднообразието я 
съсипваше. Сивотата на дните изсмукваше жизнеността й и я 
правеше неспособна да действа. Правеше само най-необходимо-
то, за да съществува в света, в който живее - разсеяно, небрежно, 
с досада. С досада дъвчеше, без да гледа какво има в чинията. С 
досада четеше нотите и свиреше, преди да тръгне за урока по 
пиано. Не учеше в къщи, пишеше само домашните си, когато не 
е забравила за тях. И четеше - по цял ден. Четеше всичко, без 
ред. Четеше - това, което попадаше пред очите й... И живееше 
скрита в книгите, далеч от света... Понякога играеше с куклите 
си. Това плашеше Ана - твърде голяма беше, за да играе с кук-
ли... но това бе по-добре, отколкото - с часове да лежи в леглото 
неподвижна, с отворени невиждащи очи, оставени да гледат в 
празното пространство... 

Празното пространство в стаята се пробуди. 
- Как мислиш, дали сме първата цивилизация на земята? Ма-

мо? Слушаш ли? - гласът на детето беше тих и изпълнен с очак-
ване... 

- Разбира се, че не. Преди нас са били гърците, египтяните, 
шумерите...- Ана се опита да скрие отегчението си. 

- Египтяните ли?! Не, не... имах предвид хората... 
Стаята погълна думите на Ели и смекчени ги предаде на Ана. 
- Хората ли? Какво искаш да кажеш? - разсънено попита тя. 
- Ами откъде да започна... - нетърпеливо я прекъсна Ели.- Ка-

зват – „всичко в името на човека, всичко за благото на човека...” 
Защо на Човека? Защо не на маймуната, на делфина, или на 
орела... Защо човекът да е най-важен? Нали всички те са същест-
вували преди него... И динозаврите... и преди тях... 
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Стаята се изпълни с думи, после с образи, после... стана труд-
но да се диша сред тях... 

- Това е само един глупав лозунг, Ели. Нищо не се прави за 
човека... 

- Знам, но така казват. Значи мислят, че щом казват така, ще 
минат за добри. Защо? Защо за човека, а не за всички? 

Ана се разминаваше с оживелите в празното сенки и смътно 
усещаше, че с Ели не говорят за едно и също. 

- Защото човекът е създал цивилизацията и този свят е на чо-
века. Затова той се грижи първо за себе си. Защо за всички - жи-
вотните не мислят. 

- А откъде сме сигурни, че не мислят? Може би животните съ-
що имат свои цивилизации, но ние не ги виждаме, защото не ги 
разбираме...- Ели гледаше в мрака на стаята с широко отворени 
очи и виждаше милиардите животни на планетата, заключени в 
своя свят, невидим за очите на хората... 

- Те не са създали нищо - гласът на Ана се удари в невидима-
та му ограда. 

- Мамо, наистина ли мислиш, че трябва да създадат нещо, ко-
ето може да се пипне? И можем ли да бъдем сигурни, че не са го 
създали, а ние не можем да се докоснем до него... - Ели гледаше с 
широко отворени очи и потъваше в тъмните глъбини на океана 
- Ето делфините! Те са толкова умни. Може би имат градове?! 
Ние не познаваме техния свят... 

- Нали има подводници и батискафи...- Ана усещаше натис-
ка на водната бездна... 

- О, мамо, подводниците слизат само на стотина метра, а ба-
тискафите са толкова малко - разочарование бликаше от всяка 
нейна дума - А и делфините не биха си построили град в Мари-
анската падина... Все едно ние да си построим град на Еверест. 

„Логично е, слава богу, логично е.”- мислеше Ана и се стараеше 
да следи разговора. 

- Всъщност, не мисля, че делфините са създали градове... 
Имах предвид друго. Нашите сетива... ние със сетивата си не би-
хме могли да се докоснем до тези цивилизации... То е, като да но-
сиш очила... Слагаш ги, защото не виждаш добре... защото не ви-
ждаш като всички... Но, ако не отидеш на лекар, дори няма да 
знаеш, че не виждаш като всички... Може би нямаме очи, за да 
видим цивилизацията на животните... Може би някой ден ще от-
крият такива очила и ще я видим. Може би някой ден животни-
те ще ни ги дадат, и тогава ще разберем, че сме били убийци. 
Хората мислят, че убиец е само онзи, който е убил човек... защо-
то мислят, че само хората са разумни... Но когато видим, че и жи-
вотните могат да мислят, и растенията, и камъните... 

„Господи, да мислят камъните?!”- Ана искаше да изкрещи, но 
устните й се бяха слепили. Преглътна и продължи да слуша. 

- Четох някъде, че са провеждали опит с растения. Капвали 
гореща вода върху листата и наблюдавали реакцията им... Расте-
нията нямат нервна система като нашата, но могат да се дви-
жат... Нямам предвид хищните растения, а обикновените. Знаеш 
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ли мамо, те се научили да се пазят от горещата вода... Започнали 
да реагират малко преди да я капнат... Научили са се... Щом мо-
гат да учат, значи могат да мислят... Е, може да е само рефлекс, 
но... Кой знае какви варвари им изглеждаме, като ги изсичаме... 
Защото, ако растенията могат да мислят, те сигурно имат най-
старата цивилизация на Земята... Ако не броим камъните... Ма-
мо? Слушаш ли? 

Ана слушаше. И стискаше зъби за да не крещи. 
„Отново камъни! Стига с тия камъни!! О, Господи, камъни... От-

къде й дойдоха на ум...”- със стиснати устни Ана слушаше и не раз-
бираше...- „Нормално ли е децата да си измислят такива неща... и 
това за растенията... дали наистина бе прочетено, или...” 

- Мамо, виж, прозорецът посиня - гласът на Ели звънтеше в 
празната стая като син кристал, прогонил всички сенки, изпъл-
зели от мрака.- Искаш ли да видим как изгрява Слънцето? 

- То не се вижда от прозореца. Хайде да спим, че утре ще ста-
ваме рано. 

- Вече е утре... Не искам да спя... 
Светлината на деня се прокрадваше през пролуката между 

пердетата и прозореца. Ана гледаше изхода и можеше да понесе 
всичко... 

- Това за цветята... Къде го прочете? 
- Какви цветя? А-а, растенията... Не съм го чела. Чух го от чи-

чо... Защо да не е вярно? - Детето обърна лицето си със затворе-
ни очи към зората и заспа... 

… 
Ели вървеше между майка си и баща си. Увиснала на ръцете 

им гледаше дърветата... Вплетени корони, сплетени корени... Не 
корените - короните и Слънцето. 

... Защо никой не рисува дървета, гледани отдолу. Величествени, 
мощни, устремени към слънцето... Не устремени - уловили слънцето, 
впримчили го в плен, изсмукали го... Дърветата... най-съвършените 
творения на природата, на които е нужна само вода и светлина... Дър-
ветата... дали живот на всичко живо, дишащо под земното светило... 
Ако не се броят камъните...  

Ели тъпчеше асфалта на алеята, взираше се в грапавините му 
- камъни, уловени в плен... И мислеше - какво би им било нужно, 
за да живеят... били ли са разумни, и биха ли могли да бъдат... 
Цивилизация на силициевия живот... Какви възможности би 
имала с живот, съизмерим с живота на Вселената? 

Спъна се. Заслуша се в разговора на Ана и Димо. Говореха за 
баба й и Дейзи. По стегнатия глас на Ана и по старанието на Ди-
мо да изглежда загрижен разбираше, че Биляна наистина е бол-
на. Ели с ужас си помисли, че човек умира от това, от което най-
много се страхува... Баба й най-много се страхуваше от рак и ис-
каше, като не споменава тази дума да забрави, че носи болестта в 
гърдите си. Ели ровеше обувките си в листата, които се ронеха 
от клоните, течаха по стволовете - като сълзи по бузи и капеха в 
краката й. Горяха. Свито на топка, сърцето бе задръстило гърло-
то й - изглежда, операцията бе наложителна... Вдигна глава - 
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вплетените клони на дърветата, устремили се към небесата я 
захвърлиха във вихрен унес... „Когато някой умира, друг се ражда... 
Не... когато някой ще се роди, друг трябва да му отстъпи мястото 
си...” 

Ели вървеше под дърветата и се опитваше да не слуша разго-
вора на Ана и Димитър. Не искаше да слуша - за Дейзи и бебето, 
което ще дойде на мястото на баба й... Или може би тя искаше да 
му отстъпи мястото си? 

Навела глава, гледаше муцуните на обувките си, заровени в 
жълти листа... Жълти листа, изгонени от напъпилите пъпки под 
тях, които ще се пукат и ще зеленеят... напролет. 

Кой определя часа на смъртта... Кой определя кои клетки ще се сре-
щнат в часа на зачатието... Защо човек се ражда и умира... Какъв е 
смисълът на съществуването му...  

Ели вървеше - като разбит с миксер бе мозъкът й... На всяка 
крачка се плискаше, блъскаше се и обливаше въпросите, които 
чакаха отговор... Защо Природата бе създала Разума, и го бе 
вградила в тази крехка въглеродна плът? Защо тя, така икономи-
чна, бе хвърлила усилията си напразно в човека - за средна въз-
раст от 70 години?  

Кой диктува ритъма в света... Ритъмът на съзиданието и упадъ-
ка... Кой определя критерия за възход и падение... Смъртта край ли е, 
или ново начало... Есенни листа - превръщат се на пръст, от която се 
храни дървото. За да бъде отсечено... Или бъде изядено... 

... 
Ели отново сънуваше - Сфинкса, устояващ на натиска на пус-

тинята. Сам, в света на песъчинките... Руините на неговия свят се 
блъскаха в лицето му. Изтезаваха изтерзаната му плът и укроте-
ни се свличаха в подножието му... Настъпления и отстъпления 
през безбройните хилядолетия... И самота... Сфинксът не бърза-
ше - цялата вечност бе негова, защото животът му бе съизмерим 
с живота на Вселената... Не му тежеше самотата, както не тежеше 
на Вселената. Сам той си бе Вселена - на себе си. Изграден от без-
брой песъчинки, както Вселената - от безброй галактики, той 
имаше цялата вечност пред себе си, за да изучава сам себе си... И 
да чака - тези, които бяха взели душата му. И я бяха вдъхнали за 
живот на упоритите и любопитни твари, чийто венец бе чове-
кът... Неуморими твари, които щъкаха насам-натам през дългите 
хилядолетия на съществуването му и се опитваха да познаят не-
познаваемото, вместо да се съсредоточат в себе си... И да чакат - 
Завръщането... 

Ели се събуди с писък и захапа юмрука си, за да не крещи. Бе 
се докоснала до това, което търсеше и отново го изгуби в съня. С 
очи, отворени в тъмното, тя се опитваше да върне мига. Пръсти-
те на ума й моделираха пространството край нея и се опитваха 
да извадят от неподатливата му структура онова, което я бе съ-
будило в съня й...”Всеки човек е отделна Вселена. Това е. Безкрайна 
Вселена. С безброй клетки, с безброй молекули, с безброй атоми, с безб-
рой електрони... и още по-нататък - за големите числа е все едно какъв 
ще е безкраят... Сфинксът има време - ние нямаме. Затова сме много - 
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всеки мъничко да научи...за да успеем всички да научим Цялото.. Ис-
кам цялото познание! Искам всичко, всичко, всичко...” 

Ана бе влязла в стаята й, бе я прегърнала и кротко я люлееше. 
Не мислеше за нищо - сега не му бе времето... 

- Какво искаш, Ели? Какво всичко? 
- Всичко да знам. Всичко да видя. Да бъда навсякъде... Искам - 

Мефистофел да вземе душата ми... И да ми покаже Вселената. И 
другите Вселени... Тези, които са били, и тези, които ще бъдат... 
Искам звездите... с тези студени и чужди планети... а може би то-
пли и близки... Искам да докосна милиардите Слънца, които из-
бухват в този миг. Искам да видя милиардите очи, които се взи-
рат в тях... и милиардите съзнания, които мислят... Искам - да от-
крия неоткритото, да говоря с неоткритите... Искам - да се разт-
воря във вакуума и да разпръсна атомите си... и после да ги събе-
ра и да събера събраното от тях... Искам - да го излея в нови фор-
ми и да направя нови светове. 

Вселената се отвори. 
Взрив помете Ели. 
В мига преди опустошението, тя видя всичко... 
 
...Продъниха се небесата...  
Изсипаха се звездните потоци...  
Потънаха във други светове... 
Нагъната като кора на мозък 
е Вселената. 
Галактиките се докосват - 
като неврони. 
Пробягва ток през тях - 
като наченки на съзнание. 
Пробужда се Вселената... 
Трепти –  
със хилядите милиони  
звездни  
купове... 
Блести,  
върти се,  
изтича се душата й - 
през хилядите милиони  
звездни 
бездни... 
Души се –  
като сварена кора на мозък е главата й. 
 
Кой ще й счупи черепа –  
да се роди?... 
 
Вселената се затвори. 
Угаснаха цветовете и думите. 
Опустошение... 
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ТРЕТА ГЛАВА 
В стаята почти нищо не се виждаше от прах. И нищо не се чу-

ваше - от крясъци. Не можеше да се диша - от смрад. Тридесет и 
шест потни дванадесетгодишни тела бяха в пълен безпорядък. 
Вече четвърт час учителят се бавеше и отприщената енергия на 
учениците бе неуправляема. 

Ели седеше на мястото си и четеше. Тетрадки, учебници, ку-
тии за моливи и дори цели чанти прелитаха незабелязани над 
главата й. Някои я удряха. Тя несъзнателно отместваше само те-
зи, които падаха върху страниците на книгата й. Сърцераздира-
телен крясък я извади от унеса й. Пищеше Сиси, измъквана от 
съседното място, с помощта на няколко чифта яки ръце. Скоро 
тя бе замъкната на подиума пред черната дъска. Черната й прес-
тилка пращеше по шевовете си, няколко копчета изхвърчаха. 
Извита като дъга, Сиси вече не се смееше, а плачеше. Гърдите й 
стърчаха - примамка и плячка за десетки гладни момчешки ръ-
це... Ели изведнъж разбра, че играта е свършила. Измъкна се от 
чина си и тласкана от сила, която не подозираше у себе си, се на-
мери по средата на подиума, в центъра на кръга от обезумели 
хлапаци. Сграбчи един за яката и го запрати в стената. Изви не-
чия ръка, опитваща се да я хване, нея, за гърдите. В отговор се чу 
рев от болка. Не разбра как се озова в ъгъла, до кошчето, но нито 
за момент не се уплаши, защото нито за момент не й мина през 
ума мисълта за поражение. Просто - беше неприкосновена... От-
блъсна атаката с кошчето - захлупи го на нечия глава... Сега вече 
ръцете не се опитваха да я опипват, а да я удрят. Беше й все едно, 
защото не усещаше болката... Не обичаше да се бие, не умееше 
да се бие... Никога не бе удряла живо същество. Дълбоко прези-
раше училищните битки. Особено тези, между момчета и моми-
чета, защото те не бяха истински битки, а просто непохватен на-
чин за опипване и повод за ухажване... Всъщност, и ухажването 
не беше съвсем истинско, но й бе все едно - тя не участваше във 
всичко това... Отби нечий юмрук, насочен към лицето й. Замах-
на. Дланта й срещна лакътя на противника. Костта изхруска. 
„Счупи се”- помисли тя, но не издаде звук и продължи атаката. 
Противниците оредяваха, или така й се струваше. Освободено 
от непосредствена грижа за оцеляване, съзнанието й отново блу-
ждаеше далеч. Ели се опитваше да си спомни нещо от онази 
книга в библиотеката на баща й, в която се разказваше за изкуст-
вото на боя и самоотбраната. Съжаляваше, че не я е чела по-вни-
мателно, съжаляваше и за това, че баща й не умее да се бие, и не 
я бе научил на това. Ръката й туптеше и болеше, но битката изг-
леждаше спечелена. Вратата се отвори и влезе директорката. Ели 
не я чу. Чу тишината. 

... 
Всички момичета стояха наблъскани в кабинета на директор-

ката. Момчетата бяха в кабинета на заместник-директора, но в 
момента никой не се интересуваше от тях - вкопчени в страха за 
себе си, момичетата не мислеха за нищо. Директорката говоре-
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ше с достойнство и майчински. Тя не беше лоша жена, но сега 
беше твърде изплашена и опитите да изглежда загрижена бяха 
нелепи. Усетили настроението й, и разбрали, че няма да има на-
казания, намалено поведение и изключване, момичетата стояха 
хрисими, с наведени глави и слушаха, но думите минаваха край 
тях без да ги докосват. 

- Сега вие навлизате в най-трудната възраст, през която човек 
преминава в развитието си. От деца, започвате да ставате възрас-
тни. От момчета и момичета се превръщате в мъже и жени. В те-
лата ви се извършват промени, някои от които виждате, други 
остават скрити, но са се случили и очакват мига, в който ще се 
проявят...- директорката слушаше гласа си в тишината и се опи-
тваше да го накара да стигне до обърканите деца, скупчени око-
ло нея -  За всеки този миг идва различно, в различно време. Вие 
трябва да го очаквате, трябва да се подготвяте за него, но не и да 
го предизвиквате. Трябва да бъдете внимателни... Оплаквате се, 
че момчетата ви бият. Но те бият ли ви, или правят нещо друго? 
И не ги ли карате вие да ви бият? - напрежението в гласа й най-
после проби стената между нея и тях - Осъзнавате ли какво се 
случи днес? Какво щеше да се случи с вашата съученичка Си-
лия? Страшно е да си го помислиш дори... И Даниела... Никога 
не съм очаквала това от теб... 

Ели се стресна. Не очакваше да чуе името си. 
- Не съм предизвиквала никого. Просто трябваше да помогна 

на Силия. 
- Като сложиш себе си на нейно място? Така ли? Трябваше да 

излезеш от стаята и да ме извикаш... Всяка една от вас е могла да 
го направи и е трябвало да го направи. Но Даниела... Ти поне 
знаеш, че и учителите са хора, нали? 

Ели вече нищо не чуваше. Само виждаше - отново техните 
очи. Студени, подозрителни очи, които пак хвърляха по нея те-
жките си погледи и пак крещяха -”предателка”... Макар че нико-
го не бе предала, и нямаше да предаде... И никога нямаше да от-
вори вратата, за да извика учител... Защото родителите й бяха 
учители… Баба й и дядо й - също... И бащата на дядо й, и дядото 
на дядо й... За по-нататък не знаеше, но и това бе достатъчно. И 
по-малко беше достатъчно, за да бъде белязана - с недоверие и 
омраза... И страх от предателство...  

Ели тръсна глава. Плясъкът на плитките отново я събуди. С 
несъзнателен жест ги прибра и ги захвърли на гърба си. Усети 
как светът бяга... 

... 
Прибираше се в къщи - както често се случваше, сама. Бавно 

влачеше крака през булеварда. Не се интересуваше от колите, 
които профучаваха край нея... Мислеше, и мислите й тежаха ка-
то камъни... Въпросите й чакаха своите отговори... 

Кой определя часът на смъртта и часът на зачатието? Кой опре-
деля часът на съзряването и промяната... Кому е нужно различието - 
при сливането и размножаването... И защо е насилието... съпътства-
що целия живот... Насилието на раждането и насилието на съществу-
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ването . Насилието на смъртта, отмъкваща всичко... Затворена вра-
та в дъното на пътя... Какъв е смисълът да се премине и през нея? 

Или вратата е същата -  на раждането и смъртта? 
       Ели се спъна и падна в целия си ръст върху пътното плат-

но. Една кола изскърца с гуми и спря до главата й. Тя се изправи, 
погледна с досада скъсания чорапогащник и калните колене и 
продължи пътя си. Не се страхуваше вече от смъртта. Защото 
вратата бе същата - вратата на началото и края... През нея всеки 
можеше да влиза и излиза.  

Със затворени очи, през клепачите на които течаха сълзи, но 
не от болка, тя видя, как баба й минава през вратата... В ръцете 
си носеше малко дете и Ели знаеше, че това е бебето на Дейзи... 
Знаеше - че няма да плаче за баба си, и ще обича това дете... за-
щото и тя щеше да мине през вратата, и то щеше да мине през 
вратата... И вратата никога нямаше да се затвори... 

...Да, светът е отворен... Вселената се разбягва... 

... 
Най-после се откъсна от пипалата на гравитацията и полетя... 

Не беше истински полет, по-скоро - бръснещ скок, продължил 
безкрайно... Още малко, още малко, сантиметър, два, пет... На 
метър от земята, на сантиметри от тревите, храстите, горите... 
над реките, планините и морето... Черно и пъклено, то изхвър-
ляше водите си нагоре - за да я сграбчи... Не успя... Мисълта я из-
дигна - на още педя, две, метър... Разбиваха се под нея морските 
вълни, пяната им се скърши безсилна - гравитацията я победи... 
защото водата не притежаваше мисъл и воля, които да я издиг-
нат над планетната повърхност... И полетът продължи - над пла-
нински вихри и снежни бури и над глетчери, окъпани в светли-
на... Само птиците бяха по-високо от този бръснещ скок, с който 
обиколи света. 

Ели се събуди - щастлива от пътешествието си, и малко тъж-
на, защото то не бе съвсем истинско... Как би искала да бъде - ка-
кто тогава, когато... Когато преди две години изсякоха дърветата 
на булеварда, разбиха настилката му и копаха - дълбоко, дълбо-
ко... И тя полетя - за първи път, истински... и за първи път усети 
жестоката сила на гравитацията - при приземяването си на дъ-
ното на изкопа... Тогава беше дете и не бе могла да понесе прис-
меха на кварталните гаменчета, които с отработени движения 
скачаха в канала и от другия му бряг се подиграваха със страхли-
востта на съучениците й. Те, от своя страна, се заканваха с юмру-
ци, но тези неподплатени с нищо жестове предизвикваха само 
още по-голям смях... Тогава Ели просто остави чантата си на зе-
мята, засили се и полетя... 

...Бавно се издигна нагоре, към листата на още живите дърве-
та. За един дълъг миг остана там, увиснала между Слънцето и 
Земята, но по-близо до Слънцето... После бавно започна да слиза 
по параболата на полета си. Изравни очи с планетната повърх-
ност... и видя дърветата - отдолу... Видя осакатените им корени и 
я заболя. Земята я удари - с цялата сила на масата си... Ели чу как 
кракът й изхрущя и видя една подадена ръка. Най-едрият от 
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присмехулниците се спускаше по насипа, върху който скачаха 
махленските герои и когато стигна до дъното, върху което се бе 
приземила тя, леко я взе на ръце и я изнесе на повърхността... Тя 
изтупа дрехите си, взе чантата си, кой знае как озовала се на този 
бряг, и бавно закуцука към къщи. Когато след три дни отново се 
върна на училище, трапът вече не беше препятствие. Не беше и 
предизвикателство. Момчетата с лекота скачаха върху насипа, 
дори и някои момичета. Никой обаче и не помисляше да скочи 
на дъното - там, където тя се бе приземила... 

Ели се усмихваше - щастлива от спомена и от съня... Може би 
някой ден ще преодолее гравитацията? Може би тя наистина 
може да бъде преодоляна със силата на волята? Може би някой 
ден ще бъде свободна и ще се движи в трите измерения на своя 
свят... Може би? 

... 
Ели се движеше в трите измерения на своя свят. И този път не 

спеше... Беше свободна и не се страхуваше от гравитацията... Бе 
лека, много по-лека, отколкото бе свикнала да се чувства. И усе-
щането за тази лекота компенсираше натиска на флуида върху 
тялото й, компенсираше забавените движения и усещането за 
безпомощност, което още не можеше да преодолее. Потопи гла-
вата си в заобикалящата я синева и се оттласна с ръце. Пръстите 
й докоснаха хлъзгавото дъно на басейна. Натискът на едномет-
ровия воден стълб върху слепоочията й стана неприятен. Тя ле-
ко изплува на повърхността. Обърна се по гръб и легна. Опито-
мената стихия я поддържаше в състояние, твърде прилично на 
полет. Ели затвори очи.  

С бръснещ скок обиколи света. 
... 
Ана се върна от училище - съсипана. И този ден бе минал. Без 

проверки. Без директори, инспектори, глупаци, решили да се за-
бавляват, да тормозят, да плашат, унижават... Ана затвори очи - 
и този ден мина... о, не, къде ти... довечера има съвет - какво ли 
ще ги съветват? Студът плъзна в нея - като съжаление. Защо не 
бе избрала друга професия? Мечтаеше - за свобода. И за сънища 
- без страх от събуждане. Без страх от Утре и Днес, когато знаеш, 
че утре... не, днес, някой глупак, инспектор, директор, ще влезе в 
часа ти и ще се прави на умен, ще слуша с важен вид, стараейки 
се да не хърка шумно, а после,”авторитетно”,”компетентно” и 
вдъхвайки респект ще пита... защо не вижда ролята на Партията, 
при разглеждането на народната песен “Залюбил Стоян Борян-
ка”... 

Ана влезе в антрето и усети, че нещо не е наред. Спъна се в 
ученическата чанта на Ели, захвърли своята и бързо влезе в детс-
ката стая. Детето спеше. Всички дрехи бяха разпилени по пода. 

- Ели?! 
Момиченцето се размърда, скочи – с всичкия ужас от учили-

щето, който събуждаше и нея... 
- Мамо?! По-рано ли се върна? Закъсняла съм... 
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Ана вече съжаляваше, че влезе в стаята - и без това детето бе-
ше закъсняло. Но нямаше сили да се противопостави на порядъ-
ка и да каже просто - ”спи, наспи се...” 

- Контролното, мамо, контролното - закъсняла съм... 
Ели отметна юргана. Целият свят се залюля. После стана чер-

но - не като нощ, като гроб. Ръцете й усетиха твърдата ласка на 
стената. Плътно долепи длани до нея. Мракът се раздра - като 
черен сняг закапа, утаи се... Но светът не спираше да се люлее. 
Бавно се оттласна и тръгна към майка си. 

- Какво ти е? Свят ли ти се вие? 
- Малко... Уморена съм... Страх ме е... 
Ели стоеше в средата на стаята, слабичкото й личице се бе 

сгърчило и изглеждаше съвсем малко, превзето от бухналите й 
коси. Бузите й бяха червени, твърде червени. 

- Боли ли те гърлото? 
Детето послушно преглътна. Подът на стаята продължаваше 

да бяга от краката й, а страхът да пълзи - отвсякъде. 
 - Не ме боли. Нищо ми няма. Тръгвам. - каза го като обрече-

на. 
И тръгна. Докато минаваше край нея, Ана ловко я прегърна 

и уж случайно долепи устни до челото й. 
- Гориш! - не искаше да го казва, но го каза. 
”Болна съм”- помисли Ели и страхът запуши гърлото й... но 

след това, о, след това -”Спасена съм! Няма да правя контролно...”- и 
послушно се остави в ръцете на майка си... 

... 

...Дайте ми въздух,  
дайте ми вода,  
искам да живея... 
Дайте ми хляб и светлина –  
искам да живея... 
Искам... свобода... 
Температурата изгаряше съзнанието й -”още един градус, и ще 

умра... Крехка въглеродна плът - ще се свари... Белтъкът в клетки-
те ми ще коагулира... и ще съм мъртва... Искам да живея... “ 

Дайте ми въздух,  
дайте ми вода...  
дайте ми хлад и светлина... 
Искам... свобода… 
Димитър седеше до леглото й и държеше ръцете й. Крехки 

малки ръчици, като крачета на птиче, те се губеха в дланите му. 
И ги изгаряха. Избърса челото й с оцетена кърпа - тя залепна и 
изсъхна. И в него всичко изсъхна. Гледаше малкото си дете - ще 
пускат ли пак хвърчила по баирите, ще улавят ли с тях вятъра... 
Ще му шепне ли пак в ухото -”моят татко всичко може - може да 
носи една кошница грозде, едно одеало, едно колело и едно мъ-
ничко Елинце...” Затвори очи - още я виждаше сгушена върху 
раменете му. Сълзите потекоха по небръснатите бузи, избърса 
ги с рамо... Опита се да избърше страха, който пълзеше в бразди-
те, останали след тях. Разбира се, че пак ще пускат хвърчила... а 
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колкото до “моят татко всичко може”- време бе да й покаже, че 
това не е точно така... малкото му детенце - момиченце и мом-
ченце в едно... Ръката му овлажня - стресна се в унеса си. Едри 
капки блестяха по челото й... като роса. Избърса ги... И този път 
бе излекувана - от стария лекар, бдял и над неговото детско лег-
ло... 

Ели тихо простена. После думите се изляха... 
Един живот... 
Какво е той в сравнение с живота на Вселената? 
Какво е той в сравнение със вековете, бавно капещи... 
Какво е той в сравнение с еоните 
погълнали ни в себе си… 
Една прашинка в океаните, захлупили Земята ни 
Една прашинка във безкрая, 
разтворил сетивата ни... 
Искам - 
да премина през  времето, 
да пътувам във времето, 
да прозра  вечността... 
 
Искам - 
да погледна във времето, 
да пътувам през материята - 
да бъда вечна като тях... 
 
Рухна без звук. Челото й беше студено и сухо. Дишаше рав-

номерно и тежко. Спеше. Стаята кънтеше - пълна със стихове. 
Димитър слушаше внимателно. Не за първи път слушаше 

внимателно нечии първи стихове. Слушал бе някога - първо 
стиховете на братовчед си, после на брат си. Единият бе станал 
поет, другият - не. Димитър ловеше въздушните вибрации - с 
ушите, със съзнанието си и с още нещо... можеха ли да покажат 
първите стихове ще стане ли някой поет? Някога бе сгрешил. 
Или времето бе сгрешило, обрекло братовчед му на друго... Тръ-
сна глава, за да не мисли. Миналото - минало. Важно бе бъдеще-
то. Бъдещето на Ели... Дано миналото не хвърли сянка и на ней-
ното бъдеще... 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Малко момиче в клоните на старо дърво гледа слънцето през 

листата му. „Агрегатното състояние на веществото в звездите се 
нарича плазма...” …Четвъртото агрегатно състояние - не е нито 
твърдо, нито течност, нито газ... Просто веществото не съществу-
ва, щом атомите му са се разпаднали... Поне не съществува такова, 
каквото можем да го видим и пипнем... Веществото на звездите... ”. 

Ели отново препрочете предговора на учебника по физика за 
седми клас. Да, физика. Това искаше да учи. За веществото на 
звездите и изобщо всичко за звездите. Прочете предговора и от-
ново се опита да улови слънчев лъч с очите си. Не й се четяха 
уроците в учебника - статика и динамика на идеално твърдо тя-
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ло, електричество и магнетизъм - скука, и нищо за звездите. Тя, 
разбира се, знаеше, че законите на природата са еднакви нався-
къде във Вселената - и тук, и на звездите. Знаеше, че за да стигне 
до звездите трябва да мине оттук. Погледна за последен път 
слънцето и се задълбочи в поредния урок. Сепна се от звука на 
тромпета, с който глупашки свиреха „чорба, каша, чорба, каша - 
топъл хляб... хайде всички на обяд”. 

Мразеше обяда. Мразеше и закуската и вечерята. Мразеше 
проклетия тромпет и строяването в редици. Мразеше и вечерна-
та проверка и знамето. Мразеше и химна. О, как мразеше химна 
-”дружно братя българи с нас Москва е в мир и в бой, Партия ве-
лика води нашия победен строй”... Мразеше Москва, мразеше и 
Партията, мразеше и проклетия победен строй. Мразеше гърла-
та, които ревяха край нея, мразеше натруфените и нелепи жес-
тове, вдъхващи бодрост и подтикващи към жертвоготовност... 
Мразеше и тия, които се перчеха пред строя... Всичко мразеше в 
прокълнатия лагер. Всичко. 

Мразеше стаята, в която спеше с още пет момичета. Мразеше 
мръсните тоалетни с кървави превръзки в кошчетата за смет. 
Мразеше мухлясалите коридори, вмирисаната столова, кръжока 
по авиомоделизъм, в който не направиха нито един авиомодел, а 
само лъскаха, лъскаха, лъскаха прашните хангари... 

Но от всичко най-много мразеше телените огради, с които бе-
ше заграден лагера. Престижен пионерски лагер-школа, карта за 
който бе получила като награда за отличен успех. „След такава 
награда на човек не му остава нищо друго, освен да стане двой-
каджия”- помисли си тя, и доволна от черния си хумор, се плъз-
на гъвкаво покрай ствола на дървото и тупна на земята, след кое-
то се присъедини към редицата, маршируваща към стола. 

Следобедното слънце мързеливо пълзеше към залеза. Мързе-
ливи след задължителния сън, децата излизаха от студената 
сграда, задушила ги в стените си, задушена сред зелената ласка 
на околните хълмове. Момчетата хукваха да гонят изплъзващите 
се свободни часове сред храстите и дърветата, разхвърляни из 
двора, а момичетата сядаха на бордюра около изкуственото езер-
це пред парадния вход и започваха да правят сърчица - червени, 
от плоски керемиди, и черни от гранит.  

Ели се плъзна в сянката на старата върба, която сутрин я 
приютяваше в клоните си и незабелязана от никого се сля със 
стволовете на околните дървета. Извади малко джобно ножче и 
внимателно изряза горната част от кората на бор. Седна сред 
корените му и започна да прави поредната лодка. Старателно 
издяла корпуса й, после го проби и със смола закрепи кибритена 
клечка за мачта. Накрая забучи един лист, откраднат от липата 
пред прозореца на стаята й, и платното беше готово… Птици 
пищяха някъде горе, на път за небето. Вечерята беше далеч. Ели 
тайно се прокрадна зад лагера. Там нямаше ограда. За граница 
служеше един доста широк, вероятно доста дълбок и определе-
но доста бързо течащ напоителен канал. Ели обичаше да го гле-
да. И да спуска по наклонените му бетонни стени саморъчно на-
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правените плавателни съдове. Течението ги отнасяше, понякога 
ги потапяше. Често се разрушаваха... Всъщност, Ели беше сигур-
на, че накрая те винаги загиваха. Но бяха свободни и това беше 
важното. 

Тя затваряше очи, стискаше клепачи и си представяше че е на 
пустинен остров и целият огромен океан я отделя от света. Тога-
ва я нападаха пристъпите на своеобразна клаустрофобия. Но не 
затвореното пространство, заключеното пространство я душеше. 
Тя искаше да разкъса себе си, за да излезе вън. Пишеше писмо 
след писмо, всеки ден ги изпращаше и кротко чакаше неделята - 
денят за свиждане. И се надяваше - да я освободят. 

... 
Прашният селски път се виеше покрай канала. Тревата, зеле-

на като изумрудена, блестеше. И храстите блестяха - с тъмнолъс-
кави листа. И миришеха, о, как миришеха, опияняващо. Пчели-
те пееха и пеперудите, като видения от чужди светове, прелита-
ха от цвят на цвят - опрашваха живота. Птиците цвърчаха в небе-
сата и Слънцето - над всички - грееше. 

Гърдите я боляха от възторг. Държеше ръката на Димитър - 
здравата му топла ръка. Вървяха бавно и мълчаха. През стисна-
тите им длани тя изсмукваше душата му. Прибираше я в себе си, 
избърсваше умората, омразата, страха. После му я връщаше, на-
тежала от болка. И олекваше... Сивият път покрай канала, по 
който всеки ден вървеше, за да освобождава лодките си, туптеше 
от живот и свобода...  

- Хайде, Ели, кажи на тати, какво те притеснява тук... Пишеш, 
че навсякъде е мръсно, че в сградата не влиза слънце, че е грозно 
и се задушаваш... Когато Ана влезе в стаята ти, точно върху твое-
то легло беше Слънчо... 

- Стига, не съм бебе. Слънцето не влиза в душата ми - гласът 
на Ели прозвуча остро, като стоманеното острие на ножчето, с 
което моделираше корабите си. Не искаше да наранява, не ис-
каше да моделира. Но искаше -да бъде вън. Погледна баща си - 
беше толкова беззащитен с изсмукана си душа. Дланите й се 
свиха от болка - обичаше го. И знаеше, че го души. Но знаеше - 
че иска да бъде вън. И знаеше, че той ще я измъкне. Ако го убе-
ди, че наистина е нетърпимо. И гласът й остана остър. По-остър, 
отколкото би искала да бъде. 

- Да не мислиш, че този път всеки ден е такъв? Такъв е само 
днес, заради теб. Преструва се на хубав... Изглежда хубав, само 
защото не съм сама... Тати? - той я погледна, в очите й имаше 
сълзи - Знаеш ли какъв е този път сутрин, когато ни карат да бя-
гаме по него под строй? Знаеш ли какво е да бягаш под строй? 
Знаеш ли какво е да бъдеш в строй? Не искам да бъда в строй, не 
искам, татко, моля те... Знаеш ли какъв е този път вечер, когато 
вървя по него, за да пусна на свобода корабите си... 

Той не я слушаше вече. Трябваше да я измъкне оттук - знае-
ше какво е да бъдеш в строй. Знаеше какво е да си хванат в капан 
и да искаш да избягаш. Знаеше какво е - когато искат да те смач-
кат... Нямаше да им позволи да я смажат...  
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- Видях едно гущерче - бяха го уловили и го тормозеха. Казах 
им да го пуснат, а те се смяха. И тогава то се отскубна. Отскубна 
се и избяга. Те хвърлиха нещо в лицето ми. Беше опашката на гу-
щерчето. Тя беше още жива и мърдаше. И аз съм като гущерче-
то, но нямам опашка и не мога да избягам. Моля те, татко, измъ-
кни ме оттук. Ана не може да разбере - тя е доволна, че съм наде-
беляла от силната храна и чистия въздух. Тя не може да разбере 
за оградите. Не мога да стоя между оградите. Не мога... 

Тя седеше на тревата свита на топка - с глава между коленете 
и свити в юмруци ръце. Оградите… 

- Оградите са навсякъде, Елинце, не само тук. Ние живеем в 
свят на огради. Оградили сме се - от целия свят. Оградили са ни - 
и ако не свикнем с оградите - ще полудеем. 

- Не искам да свиквам с оградите. Ще се провра под тях. Или 
ще преплувам канала. Да, мога да преплувам канала, сигурна 
съм, че мога... О, татко, искам да си дойда в къщи, моля те... 

- Елинце, най-лесно е да те вземем, но не бива. 
- Какво?! 
- Не бива. Ти не искаш да бягаш, нали? Не искаш да те побе-

дят... Ще ги победиш, ако останеш тук. Само още една седмица 
и край. Нали? 

- Още три дни. 
- Добре. До края на месеца има четири дни. Свършваме учи-

лище на 30-ти юни и те вземаме. Съгласна? А сега нека да се раз-
ходим до края на пътя и да видим колко е хубав, когато сме два-
мата. Сега е още хубав, нали? 

- Хубав е...- тя избърса примирена сълзите си. Ще чака, щом е 
само до края на месеца... 

- Да го запомним колко е хубав... Утре, когато дойдеш да бя-
гаш, ще си представяш колко е бил хубав днес. Ще видиш - пче-
личките пак ще бръмчат, пеперудките ще хвърчат и птиченцата 
ще пеят... Когато човек не е щастлив, трябва да се направи щаст-
лив. Никой друг няма да му помогне... Когато ти е много тъжно, 
спомняй си нещо весело, което ти се е случило... Ще се справи ли 
моето момиче? 

- Да. Ще чета и ще си мисля за вас... 
- Харесва ли ти физиката? 
- Не много... Скучна е. Понякога не всичко разбирам. Какво е 

ебонит? И защо когато търкаме ебонитова пръчка с вълнен пар-
цал, тя се наелектризира отрицателно, а когато търкаме стъкле-
на пръчка с коприна, се наелектризира положително? А ако тър-
каме стъклената пръчка с вълна, а ебонитовата с коприна - какво 
ще стане? И не разбирам всичко за тока... Знам, че е поток от еле-
ктрони, но все пак, като се движат от единия край на проводни-
ка до другия - не се ли свършват в единия, и къде се събират в 
другия... Искам да чета за плазмата. Там всичко е ясно - цялата е 
електронен газ... макар че не мога да си го представя... Поне е яс-
но, че звездите са от плазма. И от нещо друго... неутронен газ? 
Но как може нещо, което е по-твърдо от всичко твърдо около нас 
да бъде газ? Искам да знам всичко за звездите... как се раждат от 
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гравитацията, как се самозапалват и избухват... и как изгаряйки, 
живеят милиарди години... Дали не можем и ние да бъдем като 
тях? Изхвърляйки енергията си навън, дали и ние не можем да 
се самоизграждаме? Бих искала - да уловим поне една звезда... да 
я затворим в достатъчно мощно магнитно поле, да я запалим с 
достатъчно висока температура... И да я изучим, наистина... бих 
искала, но никога няма да бъдем сигурни, че е като онези там, 
горе... 

Вечерницата проблясваше в зеленикавото небе, оцветено от 
залеза.”Слава Богу, мислите й потекоха в друга посока, ще издържи”- 
помисли си Димитър и хвана ръката й. Обичаше да държи ръце-
те й - малки и крехки. И толкова силни.”Ще издържи до края на ме-
сеца... Но ще издържи ли до края? Как ще изживее живота си, тук, 
щом така болезнено приема оградите. Кога ще ги види другите огра-
ди... дано не ги види. О, не, въпрос на време е...” 

- Ужасно е, като си помисли човек, че никога не може да бъде 
сигурен. Разбираш ли - пленени сме. В собствените си тела. Виж-
даме това, което виждат очите ни и чуваме това, което чуват 
ушите ни. Но сигурни ли сме, можем ли да бъдем сигурни, че 
това са истинските цветове и звуци... и че с други очи и уши ня-
ма да виждаме и чуваме различно. Как да бъдем сигурни за звез-
дите, когато не можем да бъдем сигурни дори за тоя камък. 

- Законите на природата са еднакви навсякъде във вселената, 
Ели. И за камъка и за звездите - те са едни и същи. И тази мисъл 
ни дава увереност, че чрез нашите земни познания ще стигнем 
звездите. 

- А ако се окаже, че ги няма? Ако излетим към някоя звезда и 
стигнем до мястото, където сме мислели, че е, и нея просто я ня-
ма? Нали ние виждаме светлината на звездите, която е тръгнала 
от тях преди милиони и дори милиарди години. Ами звездите 
може вече изобщо да ги няма, а ние да виждаме само излъчване-
то им. Откъде можем изобщо да сме сигурни, че има звезди? 

- Не е само светлината, Ели, съществува и гравитацията. Ос-
вен излъчване, звездите имат и маса. И те се подчиняват на точ-
но тези три закона на Нютон, които ти се виждат толкова скучни 
в учебника. Гравитацията съществува, значи и масата на звезди-
те съществува... 

- Гравитацията ли? И какво от това. Нали светлината е най-
бърза. Просто един ден ще видим как звездите угасват и миг по-
късно ще потънем в гравитационен вакуум... И ще станем плен-
ници на друга Вселена... Чуй, татко, виж! Небето сваля звездните 
си двери. Прекрачвам ги - Вселената крещи... блестящи бездни, 
шеметни въртопи, като фонтан избликващи потопи... Галактики 
с незнайни имена. Изгарящи за миг слънца... Фотонен газ, изс-
мукан от нагърчено пространство... И време, хукнало назад... 
Стрелките на часовниците ще тръгнат обратно и мъртвите ще 
възкръснат... Това ли е Апокалипсиса? Татко? Вярваш ли в Бога? 
Татко... Слушаш ли? 

Слушаше. И гледаше в небето. Звездите трепкаха по синкава-
та твърд на видимия Космос... Галактики с незнайни имена, из-
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гарящи за миг Слънца... Поезия ли беше, или... Димитър гледа-
ше грейналите над главата му звездни въртопи и търсеше брод 
към бъдещето през тях... Поезията ли беше бъдещето на Ели, 
или лабораториите по ядрена физика... Зеленото над залеза бе 
станало синьо и почерняваше. Всичко почерняваше. И малката 
ръчичка трепкаща в ръката му изстиваше. И той изстиваше, за-
щото знаеше, че тя е твърде крехка, за да устои на цялата чудо-
вищна система, измислена и поддържана за да унищожава хо-
ра... таланти, стремежи и воля... Димитър знаеше, че Ели няма 
нужната твърдост, за да бъде поет... знаеше, че ако се опита да 
стане, ще бъде смазана... защото тя нямаше да позволи да я пре-
чупят, а да остане цяла нямаше да може... И следователно - по-
добре - без поезия... Черното - като стена ги бе обгърнало - отвся-
къде. И там някъде, отвъд стената оставаха физичните лаборато-
рии... твърде много свързани с оръжията и със секретността. И в 
тях нямаше да има място за Ели, с нейното минало, залепнало за 
гърба й като етикет за непригодност... и изяждащо бъдещето... И 
следователно - по-добре - без физика... По-добре - без илюзии, 
по-добре - без разбити илюзии... Оставаше математиката, добра-
та стара математика, една и съща от Питагор до днес... но и в ос-
новата на всички приложни науки, на всяко ново откритие... До-
брата стара математика - началото и края на човешкото позна-
ние. За нея не беше нужно нищо повече от лист, молив, мозък... 
и информация... и право на трибуна... и нямаше измъкване... 
Плътни като мрака, стените стояха край тях... Димитър усещаше 
как тихичко пълзи към него страхът от заключеното пространст-
во... 

- Татко? Татко! Кажи ми, вярваш ли в Бога? - гласът й, настой-
чив и нежен, намери път до него и го отключи. 

- Бога... Дали вярвам в Бога? Защо...- невярващ в нищо, изли-
защо извън рамките на сетивността, опита и умението да се из-
вършват логически операции с факти и събития, Димитър не 
знаеше какъв може да бъде отговорът на такъв въпрос - Не зная... 
Религията... тя е съпътствала човечеството от най-ранното му 
развитие... В известна степен, религията е системата от морални 
ценности на обществото... И опитът да се създаде общество без 
религия, по всичко личи, е доста неуспешен... 

- Нямам предвид религията изобщо...- започна Ели, опитвай-
ки се да върне разговора към Апокалипсиса и звездите. 

- Що се отнася до християнството, то провъзгласява нови цен-
ности, но като всяка нова философия, след като успяло да се на-
ложи, започнало да настъпва с кръв и меч... 

- Да, зная, кръстоносните походи и кладите за еретици и уче-
ни... но ти, вярваш ли в Бога? 

Успял да се откъсне от лепкавите пръсти на изживяното ми-
нало и неизживяното настояще, с широко отворени очи Дими-
тър гледаше лицето на онова, другото минало, което съществу-
ваше само в монографии, учебници и статии, или някъде там, 
във време, хукнало назад... И говореше... не можеше да спре... 
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- И все пак, християнската религия е помогнала на народа ни 
да оцелее през вековете... Още в първите години след приемане-
то й, тя се сраства с писмеността и позволява на културата ни да 
се развива самостоятелно, а по-късно, през робството, книгите 
оцеляват в манастирите и от там започва новото ни Възражда-
не... 

- Татко, не те питам за това... Вярваш ли в Бога? Има ли Бог? 
Съществувало ли е нещо, преди да съществува Вселената? - Ели 
здраво държеше ръката му и се опитваше да намери очите му 
сред звездите в небето... 

- Дали има, това никой не знае... А вярата е нещо лично. Моя-
та баба, например, вярваше... Баба ти, обаче, мама, само спазва 
традицията... А аз... не знам какво да ти отговоря - тишината 
увисна между двамата и Димитър не можеше да я разруши... ми-
налото, изживяното, отново бе залепнало за него и той виждаше 
в грозните му гънки как нищо не бе помогнало тогава, когато 
светът с трясък се рушеше и отломъците му убиваха. 

- Не си ли мислил?! - гласът на Ели звучеше невярващо, почти 
отчаяно... изглежда, времето да разбере, че „моят татко не всичко 
може (знае)” бе дошло. 

- Мислил съм... отдавна... но то е все едно да питаш, дали сме 
сами във Вселената... Не вярвам да сме сами... Не знам какво е 
имало преди да има Вселена. Не знам дали е имало „преди”… 
Не вярвам да има бог в смисъла, който религиите влагат в това 
понятие... Ако Бог е създал света, нямаше да има толкова жесто-
кост. 

- И аз не вярвам. Ако имаше Бог, светът би бил подреден, а 
той не е – Ели гледаше звездното небе и търсеше наченки на по-
рядък - Толкова бих искала да има Бог... тогава всичко щеше да е 
ясно... 

ПЕТА ГЛАВА 
Вратата се отвори и на прага застана Дейзи. Или поне това, 

което някога е било Дейзи... Опашките на Дейзи, усмивката на 
Дейзи, очите... или вече не... защото тялото не беше нейното... 
Ели затвори очи и я прегърна. Намокри бузите й с целувки, а 
своите намокри със сълзи. 

- Ти ли си маменце? Или вече да не ти казвам така? - гласът й, 
задавен от влага и обич, се разпадна, тя трудно преглътна, събра 
го и продължи, страхувайки се от отговора - Дейзи? Обичаш ли 
ме още? 

- Нищо не се е променило, миличко. Аз и ти сме си същите. 
Просто има още един човек на света - Дейзи се усмихна, а очите 
й блестяха, точно както винаги бяха блестели, когато се усмихва 
- Искаш ли да го видиш? 

Земята се продъни под краката им и се срина в ада. Как иска-
ше да вярва, че всичко си е същото, но то не беше. Дейзи не беше 
същата... лицето й бе подпухнало, и тялото й бе подпухнало, и 
стъпваше тежко, като слон... Вече не беше хубава и нищо не мо-
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жеше да бъде същото... Ели я гледаше през плътната завеса на 
сълзите си - дали наистина още я обича... А тя, Ели, дали може-
ше да я обича такава, каквато бе сега... Дейзи леко я бутна в кух-
нята. Слънцето хвърляше лъчите си на щедри струи през прозо-
реца и обливаше с тях пода и дивана. 

- Колко много си пораснала, вече си по-висока от мен - думи-
те, закачливо-весели се лееха, както някога - Какво ще кажеш, ха-
ресва ли ти? Знаеш, че много държа на мнението ти, защото си 
момиче с вкус... 

Ели се завъртя със затворени очи из стаята, щастлива, че така 
най-после е уловила истинската Дейзи. После се огледа, и тъй 
като не забеляза нищо, което да прилича на бебе, забърза към 
дивана, в средата на който имаше хубава бяла възглавница. Све-
тът беше толкова хубав, приветлив и топъл, че всичко, свързано с 
бебето, започна да й изглежда като нелепа шега. 

- Внимавай! Ще седнеш върху него...- изпищя Дейзи и Ели ед-
ва сега забеляза, че възглавницата лекичко помръдва. 

И светът стана пред нея такъв, какъвто бе. Тя протегна ръцете 
си към него. 

- Може ли да го взема? 
- Внимавай, много е мъничък още... 
Ели го взе - като сервиз от китайски порцелан, но беше още 

по-зле, защото сервизите не мърдаха... Горната част на пелената 
му падна и тя за първи път го видя. „Господи, колко е грозен!” - по-
мисли и бързо каза на глас: 

- Много е сладък, Дейзи, чудесен е... Какво е това синьото по 
главата му? - Ели съжаляваше, че няма още един чифт ръце, като 
индийска статуя, за да може с тях да пипне главата и синия мъх 
върху нея – „Дали мисли с тази глава?” - въпросът остана в ума й... 

- Някакво лекарство, получи обрив в родилния дом... 
- Надявам се, че скоро ще се махне. Без него би изглеждал съв-

сем добре - говореше Ели, и в същото време мислеше -”Сигурно 
мисли... ако не мисли, няма да е човек...” Не чуваше какви думи про-
изнася - Не бих казала, че прилича на теб... 

Дейзи се усмихваше, но в очите й имаше болка, която Ели не 
виждаше, тъй като твърде съсредоточено разглеждаше малкия 
човек в ръцете си. 

Звънецът на входната врата звънеше, без някой да го чува. 
Ана и Димитър влязоха със сковани от пътя тела, с танцува-

щи души и с очи, бълващи светлина. Усетило бурята от неизб-
ликнали емоции край себе си, бебето заплака. Стресната, Дейзи 
го грабна от ръцете на момичето, притисна го, и когато усети 
как топлината му пулсира в нея, а плачът заглъхва, разбра, че ве-
че нищо друго няма да има значение... лицето й сияеше. Ели ти-
хо се измъкваше от суматохата от ръкостискания, целувки, прег-
ръдки и сълзи... 

... 
Вървеше бавно по пътя към дома си... оня, първия, в който бе 

проходила и проговорила, в който баба й бавно умираше, а Дей-
зи бе напуснала... Напечено до бяло, небето изсипваше жарта си 
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върху хората... не, хора нямаше. Съвсем сама вървеше покрай 
храстите и младите дръвчета, които сянка още нямаха и никого 
не можеха да приютят под клоните си - да го запазят от слънце 
или от порой... Времето забави хода си... „Нагърчена като кора на 
мозък е Вселената... Не... Моят мозък е Вселена.” 

Ели спря - поглъщаше с очите си фотоните на Слънцето... 
„Фотонен газ, изсмукан от нагърчено пространство и време - хукнало 
назад”. Времето спря, после обърна хода си. Ели стоеше с лице, 
обърнато нагоре, обляно в слънчеви лъчи. После - порой се изля 
върху него...  

Не беше отдавна. Само преди две, не преди три години. С 
Дейзи вървяха по този път. Заваля дъжд - като душ в баня - топ-
ло, задушно и мокро. Събуха обувките си. Тичаха боси. Хвърляха 
чадърите си при всяка светкавица и се смееха. Прибраха се в къ-
щи - мокри, като деца. И баба й им се скара - като на деца...  

Времето отново следваше нормалния си ход. Ели вървеше по 
булеварда сама. Знаеше, че сега Дейзи никога не би тичала боса 
в дъжда. Не знаеше  кое я промени - бебето, времето, или и две-
те... Не знаеше - кое променя хората. Не знаеше - защо? Или се 
променяха само телата, а душите оставаха същите? Или проме-
нените тела променят после душите? Ели се стресна – „колко си 
пораснала”, бе казала Дейзи. Значи, и тя бе променена... И тя се 
променяше, а душата оставаше същата... И човекът оставаше съ-
щият... 

... 
Вратата пак се отвори и  на прага застана Биляна. Или поне 

това, което бе останало от нея. Усмихваше се - все още не с усми-
вка на обречена. Ели се притисна до нея - много нежно и много 
внимателно, като до нещо чупливо. ”Поне тя си е същата. Или по-
не така изглежда... Не е същата, о, не е същата. Вместо гръд има просе-
ни зърна и аз го знам. И тя го знае. Защо да се самозалъгваме... Нека са-
мо да е жива.” 

- Бабо! 
- Елче, добре ли пътувахте? Идват ли мама и татко? 
- По-късно. Сега са при Дейзи и бебето... 
- Ти видя ли ги? 
- За малко да седна върху него - заприлича ми на възглавница 

с всички тези пелени... Не е много хубав, трябва да призная, но 
сигурно ще стане - нали си е наш - като порасне... Толкова искам 
да порасне по-бързо... Той ще ми е като брат, нали? Винаги съм 
искала да имам по-голям брат... хубаво би било... Е, няма да е по-
голям, но все е нещо. 

- И аз бих искала да порасне по-бързо. Поне да проходи. Не 
знам Дейзи каква майка ще бъде - толкова е разпиляна и луда. 

- Чудесна ще бъде - помниш ли как добре си живеехме с нея? 
Като ме водеше с нейната компания - на ресторант и да танцува-
ме? Толкова беше хубаво да ме ухажват и да ме носят на гръб не-
йните кавалери... О, бабо, помниш ли как скандализирахме ця-
лата градска градина, когато й виках „мамо”. Ако всички деца 
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имаха такива майки като Дейзи, или поне такива лели... Сигур-
на съм, че това бебе има голям късмет, с майка като Дейзи... 

- Не знам, Ели... Тебе само те забавляваше, а аз те гледах. Ис-
кам да кажа - пране, готвене, хранене и всичко, което е нужно, за 
да се гледа една къща и едно дете. С тебе само си играеше на 
майка, а това дете си е нейно... Не знам, аз вече не мога. За нищо 
не ме бива - едва си служа с дясната ръка... Като я претоваря мал-
ко и оттича - събира се вода над шева. Рано да се ожениш, Ели, 
че и майка ти да е млада, да може да ти помага. Ето, аз на нея й 
помогнах с теб, но на Дейзи... На нея няма кой да й помогне... 

- Стига, бабо, нищо ти няма. Точно такава си, каквато си била 
винаги. Хайде усмихни се, моля те, усмихни се... 

Биляна се усмихна - отведнъж. Отведнъж лицето й грейна и 
всички мисли се стопиха. Поне така би помислил всеки, който я 
погледне в този миг. Тя си знаеше, че не е така. Стояха си грижи-
те - в нея. Всъщност, грижата беше само една - Дейзи. Какво ще 
стане с Дейзи, когато умре, защото тя умираше. Знаеше, че уми-
ра, още преди операцията. Твърде късно я направиха. Все отла-
гаше, ден след ден, година след година. Все имаше нещо по-важ-
но от това да влезе в болница. И сега си отиваше - мъчително и 
бавно животът изтичаше от нея. И болката пулсираше – не в 
гръдта – под нея. Как искаше да поживее още малко, как искаше 
- да види малкото момченце на малката си дъщеря поне на годи-
ните на Ели... невъзможно... как искаше - да го види проходил... 

- Хайде , бабо, не мисли за лоши неща. Ела да приготвим не-
що вкусно за ядене, защото Ана и Димката сега ще дойдат глад-
ни като вълци. Обаче ще ми обещаеш нещо, нали? Ти ще седиш 
на дивана и само ще ми казваш кое къде е и кое след кое да сла-
гам - нали съм вече голяма. Искам да ги изненадам. 

Биляна се усмихна – „щади ме”- помисли си тя и от тази заг-
риженост я заболя, но не го показа - като крушка светеше детско-
то личице, запалено от доброто, което мислеше, че прави. 

- Разбира се, че си голяма. Май вече си по-висока от мен? 
- Не съм. Но от Дейзи съм по-висока...- Ели се усмихна, отвед-

нъж, като Биляна, и усети как светът олекна, отведнъж - Сто 
шейсет и пет сантиметра и два милиметра... това за милиметри-
те е шега... Но тежа трийсет и осем килограма и триста грама и 
това за грамовете не е никаква шега. Какво ще кажеш? 

- Малко ядеш... 
Биляна седеше в леглото, усмихваше се и гледаше как внучка-

та й подскача из кухнята. Ели бързо намираше всичко, което й 
трябва точно там, където е било миналата година. И без да пита 
знаеше какво да сложи в яденето. Когато го остави на котлона 
наряза салата, после приготви бисквитен сладкиш. Оставила ръ-
цете си да правят сами това, което могат, Ели се усмихваше, топ-
лата й кръв пулсираше, обливаше я цялата и я караше да се чув-
ства щастлива от това, че отново е заедно с баба си... застла маса-
та с бяла покривка, подреди приборите и оставила ръцете си да 
вършат сами това, което могат, Ели мислеше за всички незададе-
ни въпроси, които нямаше да има време да зададе... 
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- Бабо, ти вярваш ли в Бога? 
Биляна се сепна: 
- Какво? 
- Вярваш ли в Бога... С татко говорихме за това, но той нищо 

не ми каза за бога... само за религията... Мисли, че няма бог, за-
щото, ако би имало, не би имало жестокост. И Вазов казва нещо 
такова в „Епопея на забравените”- „И Господ от свода, през гъс-
тия дим - гледаше всичко тих, невъзмутим.” Ти как мислиш? 

- Хората са жестоки, не Бог. 
- Ако хората са жестоки, а Бог е добър, той би трябвало да ги 

промени, а щом не може да ги промени, значи не е никакъв Бог. 
Нали? 

- Бог не иска да ги променя, а да ги изпита. И само достойни-
те ще вземе в своето царство. 

- Значи, вярваш. Но в кой Бог - те са толкова много. Всяка ре-
лигия си има Бог. Кой е истинският и кое е неговото царство и 
кои са достойните? За всеки Бог достойните са различни - как да 
бъдем достойни, щом не знаем за кого? 

- Бог е един. Хората го наричат по различен начин. И всеки 
трябва да бъде достоен за този Бог, когото дедите му са почита-
ли. Ние сме християни и вярваме в Светата Троица. Евреите вяр-
ват само в Бог-Отец, но десетте божи заповеди са същите - за нас 
и за тях... 

- Но тогава какъв е смисълът хората да се мразят заради рели-
гиите? И да се избиват и да бъдат жестоки? Значи, по-добре е да 
няма Бог. 

- Човек трябва да вярва в нещо. Сега ви учат да не вярвате в 
нищо и ставате зли. Хората, които не вярват в Бог са много по-
лоши от тези, които вярват, защото не се страхуват от възмездие 
и не се надяват на утеха... 

- А ти? Защо се измъкваш така? Ти - на какво си учила учени-
ците си? 

- Да бъдат честни, да не завиждат, да не крадат, да не убиват. 
Да уважават родителите си, да си помагат и... да не споменават 
Божието име... На десетте Божи заповеди съм ги учила, както ви-
ждаш... Не вярвай в Бога, щом не искаш, Ели, но не се озлобявай 
в атеизма си... 

- Не се озлобявам - просто е по-логично да няма Бог, макар че 
е по-лесно да го има, но дори и това не е съвсем сигурно... Как 
мислиш - Ермин и Нейко вярват ли в боговете си? Ами децата 
им в какво да вярват - в Светата троица или в Аллах... Те дори 
традицията няма как да спазват, защото, коя традиция да спаз-
ват, религията на кои предци да уважават... Или и двете? 

И двете мълчаха. Биляна си спомняше деня, в който преди - 
колко години вече станаха - братовчед й, лекар, син на уважава-
но семейство, се ожени за туркиня. И тя от уважавано семейство, 
учителка по история, и най-красивата жена в града... Беше и си 
остана... А бурята премина. Приеха ги, макар че оттогава, друга 
такава сватба, май нямаше... 
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И Ели си спомняше - деня, в който за първи път видя Ермин. 
Никога не беше виждала по-красива жена. Още тогава, едва про-
ходила, тя усещаше, че около нея витае нещо необикновено... 
Може би то бе свързано с необикновената й красота... Много по-
късно осъзна, че онова, неуловимото, което навсякъде съпътства-
ше Ермин, бе отражението от сблъсъка между две религии... и от 
тяхното крехко спояване... И Ели разбра - с душата и ума си - че 
хората се раждат равни и религиите нямат значение; и нацио-
налностите нямат значение, и расите нямат значение, и основа-
та, върху която е изграден животът няма значение... Защото само 
Разумът има значение... 

 
… 
... Нощта преваляше. Ели спеше и в съня си държеше ръката 

на Биляна, защото се страхуваше, че в съня си ще я изгуби... Усе-
щаше топлината й, усещаше ритъма на живота, който прелива-
ше от едната длан в другата и се разливаше, пулсираше, облива-
ше телата... И сънуваше - Сфинкса... Бе станала огромна като не-
го, или той бе станал малък, като нея... Докосваха се - длан в ла-
па, лапа в длан... и животът пулсираше между тях... Топли и ме-
ки, милиардите песъчинки, от които бе изграден, трептяха - като 
живи клетки, или като затворени Вселени... Тя беше Сфинкс, съ-
нуваше съня му... Сам Бог на дребните човеци от минали епохи, 
той чакаше самотен свойте Богове... 

Събуди се. Ръката й бе изтръпнала и не усещаше вече ръката 
на Биляна... 

Нощта преваляше. Ели гледаше в празното пред себе си и 
търсеше Бог. И търсеше брод. Отвъд Вселената. Отвъд това, кое-
то е било… 

... 
Прозрачно-виолетово, слънцето изгряваше. Катерейки се ба-

вно към зенита си, то оплътня, лъчите му започнаха да палят. 
Подпалиха заспалите очи. Забравила съня си, тя стана тихо, оти-
де с боси стъпки в коридора, прекрачи кухненския праг... Не ис-
каше да мисли за Бог, за Смърт и за Промяна... Не искаше да 
мисли за “Преди” и “След”…Отвори вратата към балкона... 

Хладен и свеж, въздухът нахлуваше на свежи глътки - опияня-
ващ от цветни аромати, звънтящ от ранни шумове... 

Градът се събуждаше. Ели стоеше на балкона - под олеандри-
те, между петуниите - и пиеше слънце. Скрили се между листата 
на цветята, гугутките цвъртяха - като в рай... И липсваше стреме-
жът към познание, който - като детонатор, трябваше да го взри-
ви. Мигът бе спрял - без Ели да го иска. 

... 
Слънцето бавно вървеше по пътя към зенита си. И правеше 

след себе си небето бяло. Нажежено от жега, то изсипваше жарта 
си върху земята, а тя я изпръскваше върху тези, които я обитава-
ха... 

Нажежен от жега, котлонът отдаваше жарта си на тигана, а 
той я изпръскваше върху тази, която се опитваше да го хване... 
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Ели безразсъдно го доближаваше, хвърляше поредната мекица в 
пламналото олио и пъргаво отскачаше, не позволявайки на ри-
жите коси на огъня да хванат нейните. Щастлива, тя пълнеше 
гърдите си с аромата им и ги изваждаше - купчината на готовите 
растеше, препълваше кристалната чиния, която пък - пълнеше 
въздуха с цветни дъги от пречупени слънчеви лъчи. И беше рай. 
В душата й цъфтеше Раят...  

До вчера искаше. Днес - даваше.  
И бе щастлива.  
С душата си и с цялото познание... 
Мигът бе спрял. 

ШЕСТА ГЛАВА 
Листата падаха и я затрупваха. Огненожълти, уловили после-

дните лъчи на лятото се сипеха - като метеоритен дъжд и тихо 
засипваха земята. Тихи заспиваха и угасваха. Кротко трупаха 
мъртви преспи под дърветата. Кротки оставаха там, недокосвани 
от вятъра. Като в друг живот той вееше в небето, блъскаше обла-
ците, буташе ги по небесната твърд. Гонени от вятъра, те гонеха 
Слънцето, завиваха го в плътен пашкул, а после проточваха ни-
шки към земята, капеха през клоните на дърветата и тихо потъ-
ваха в пръстта. Заспиваха, недокосвани от вятъра, който, както в 
друг живот, блъскаше клоните на дърветата, кършеше листата 
им и уморен заспиваше върху тях. 

Листата падаха и я затрупваха. Огнени езичета ближеха ръ-
цете й и се струпваха в скута й. Белите й пръсти ги отпъждаха, и 
боядисани в огненожълто пренасяха образа им върху листа. Ко-
рените на дърветата, възлести и черни, пиеха живот от четирите 
края на картината. Клоните им, хилави и жадни се протягаха 
един към друг и се опитваха да се докоснат в центъра. Там зееше 
дупката на небето, синьо и изцъклено, като мъртво око. И живи 
бяха само мъртвите листа, които падаха от зелените си още кло-
ни и засипваха черните краища на рамката. Като метеоритен 
дъжд валяха от отворената дупка на небето и я удавяха. И беше 
тихо - като в друг живот. 

Листата падаха и ги затрупваха. Димитър гледаше в листа - 
като в тунел. И потъваше към незнайното дъно, скрито в центъ-
ра му. Усещаше, че трябва, но знаеше, че не може да откъсне по-
гледа си от картината, легнала в скута на Ели. Искаше да избяга, 
но знаеше, че въртопът, там в центъра, няма да го пусне - докато 
не стигне скритото му дъно. И позволи на стихията, родена в 
контурите на дървената рамка, която снощи бе сковал, да го по-
гълне. 

Листата падаха и го затрупваха. Не искаше да бъде вън, далеч 
от топлия покров, с който го завиваха. Метеоритен дъжд закапа 
от отворената дупка на небето. Удави го. Магията се разпиля. 
Остана само тихото шумене на още живите зелени клони. Изле-
зе от тунела - с изсмукана душа. А Ели се усмихваше и в нейните 
очи видя това, което бе изгубил. 
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- Харесва ли ти? Картината... Винаги съм искала да я нарису-
вам...- тя леко я погали с длани и на Димитър му се стори, че по-
ляната се залюля. 

- Въздейства силно, вълнува, грабва и не пуска... Не можеш да 
минеш покрай нея и да не спреш... А иначе... не мога да ти кажа 
нищо, не разбирам от картини. Сега изкуството е друго, дори не 
знам какво си нарисувала... Тунел към другите Вселени? - не зна-
еше защо го каза, но знаеше, че е така, усещаше, как другите Все-
лени протягат пипалата си към него от листа. 

- Наистина ли не виждаш какво съм нарисувала? - гласът на 
Ели звънна в глухата тишина на гората, удари се в клоните й, на-
кара ги да вибрират и с нечут стон да отронват листа.- А щом не 
си могъл да разбереш какво съм нарисувала, как може да ти ха-
реса? 

- Изкуството не се разбира, а се усеща... Не казах, че ми харес-
ва, казах, че силно вълнува... 

Ели вдигна лицето си нагоре. Небето капеше през изтънелите 
клони на гората. Листата бавно падаха на жълти късове. Дърве-
тата тихо се разкапваха, беззвучно се взривяваха на билион пар-
чета. Светът се срути. И някъде далеч над него се поклащаха все 
още вкопчилите се една в друга черти от лицето на Димитър. 

- Димка, седни до мен...- ръката й сляпо потърси ръката му...- 
Вдигни главата си и виж дърветата... рисувам тях... а входът към 
другите Вселени е далеч... 

Дърветата се завъртяха вихрено край тях. Уловили се за кло-
ните си, те оставяха инерцията да изхвърли корените им встра-
ни. Изтръгнати от твърдата прегръдка на земята, излитаха сво-
бодни, омаяни от танца, който им даваше живот, за какъвто не 
бяха създадени. Тези, които бяха върху листа, избягаха от него. 
Другите, които бяха вън, влязоха. И границата между световете 
се пропука... Мигът се разтегна като вечност, обхванала пропаст-
та между „да видиш” и „да разбереш”. После часовниците отно-
во затракаха ритмично. Слънцето пропълзя на запад, към ръба 
на небосклона. Синьото в дъното на горския свод стана още по-
синьо, после започна да потъмнява... Листата бавно падаха, и 
всеки лист бе огледало, в което се оглеждаше светът. Стотици 
светове, еднакви, капеха, като метеоритен дъжд от черното небе. 
Светът се разпиля на стотици късове, които, като части от мозай-
ка се опитваха да го накарат да изглежда цял. 

Ели държеше ръката на Димитър със слепите си длани. Не 
искаше денят да свършва, не искаше да си отиват, не искаше - да 
се изтръгва от късчето Вселена, което бе успяла да промени и да 
направи свое. Не искаше, но трябваше. И тръгнаха - с рисунката 
между дърветата, които искаха да влязат в нея, към жълтата ко-
ла, която се бе скрила сред стройните им стволове. 

… 
... Тишината лепнеше между стените на класната стая, обсе-

била пространството между тях се впиваше във въздуха, увисва-
ше между молекулите му, тежеше и го правеше труден за вдиш-
ване. 
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Силия вдигна очите си от листите на тетрадката и без да пом-
ръдва глава се огледа - първо край себе си, после, съвсем леко из-
вивайки врат, стигна до последния чин, до прозореца, на който 
седеше учителката по литература. В момента съвсем безопасно 
бе наведена към плота, върху който лежеше отворена книга. Си-
лия много бавно пое въздух, който лепнеше и още по-бавно го 
издиша между леко отворените си устни. Усети, че й се завива 
свят. Внимателно, почти без да движи тялото си успя да пъхне 
ръка в джоба на престилката. Изстиналите й пръсти безпогреш-
но уловиха пищова. Сърцето й затупа толкова силно, че тя не-
волно се огледа отново, страхувайки се някой да не го е чул. Ти-
хо беше. И всички гледаха надолу. Скована от напрежение, Сиси 
извади ръката си. Затвори очи. Стоплена от усещането за побе-
да, кръвта рукна по цялото й тяло и се вля в пръстите, които сти-
скаха тънката лентичка изписана хартия, навита на стегнато ру-
ло. Тя наведе очи, разви внимателно началото на рулото и меха-
нично започна да преписва една от трите теми, които предиш-
ната седмица добросъвестно бе развила, за да е подготвена за 
днешния час по писмени упражнения. Мразеше литературата 
почти толкова, колкото и останалите предмети, но учеше стара-
телно, за да получава добри оценки, които радваха родителите 
й. Нямаше особени амбиции, но знаеше, че те искат да завърши 
добро училище, а после - университет. Нямаше ясна представа 
за бъдещето си, нито за това, каква иска да стане. Техните предс-
тави бяха още по-неясни. Майка й, която беше домакиня, иска-
ше дъщеря й да има професия, за да бъде по-малко зависима; ба-
ща й, който беше работник в завод искаше дъщеря му да стане 
поне инженер, за да работи по-малко... Сиси преписваше и бър-
зо изпълваше страниците на тетрадката. Надяваше се да получи 
отличен, за да види усмивка в уморените очи на майка си. Усети 
как тишината става още по-плътна. Кръвта й спря да се движи, 
не знаеше защо сърцето й продължи да бие - още по-силно. Сти-
скаше тъничкото руло с темата в юмрука си. Не искаше да гледа 
- знаеше, че учителката е зад гърба й. Погледът й я бе ударил 
през врата - като удар с брадва. 

- Силия, не очаквах това от теб...- гласът на Иванова беше тих, 
но все едно, в стаята бе още по-тихо - Сложи ръцете си на чина! 

Тежаха повече отколкото мислеше, че могат да тежат. Земята - 
приятел, или враг, не знаеше - ги държеше с невидимите си ръце 
по-здраво, отколкото ги бе държала някога. Сиси виждаше само 
широко отворените майчини очи и се страхуваше да надникне в 
тях. 

- Силия! 
Тишината прогърмя. Не от гласа на учителката. Бавно падаха 

към земята учебниците на Ели. Още по-бавно тетрадката, в коя-
то пишеше. Като бели птици летяха листите, сгушени между ко-
риците й. Като куршуми затракаха цветните флумастери, с кои-
то ги изпъстряше. Избухна като бомба чантата й, когато се уда-
ри в твърдите дъски на пода. Сиси изпусна листчето, навито на 
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рула. Земята изпусна ръцете й. Олекнали и чисти, те полетяха 
към плота на чина. Скованите им пръсти се разтвориха. 

- Достатъчно...- гласът на Иванова заглъхна уморен.- Силия, 
довърши работата си на първия чин... Даниела, остави тетрадка-
та си на бюрото ми и напусни класната стая... Щом искаш да ри-
суваш, прави го другаде... 

Сиси не разбра как се изправи. Съзнанието й бе бяло. Всичко 
в нея опустя. Лека бе - Земята бе пуснала не само ръцете й. Не 
разбра как седна. Твърдата седалка на чина пое омекналото й тя-
ло. Знаеше, че никога няма да допише съчинението, но й бе все 
едно. Единственото, което искаше сега, бе никога да не й се на-
ложи да надникне в широко отворените майчини очи. 

И Ели не разбра как се изправи. Коленете й бяха обрали си-
вия прах на дъсчения под, ноктите й бяха почернели от него. 
Пръстите й стискаха няколко бели листа, изпъстрени с цветни 
точки. 

Цветя, преливащи в лица и лица, разцъфващи в цветя; очи, 
изгарящи като слънца и слънца, гледащи като очи. 

Цветните очи се завъртяха, запулсираха, засияха. Хукнаха по 
незнайните си орбити, като звезди изхвърляха енергията, която 
им даваше живот. Разбягаха се, изтръгнаха се от двете измере-
ния, в които ги затваряше листа. И впримчиха очите, до които се 
докоснаха. 

- Какви са тези цветове... защо са тези точки? Кой те научи да 
рисуваш така? - гласът на Иванова трудно преодоляваше прост-
ранството, изпълнено от пукащите се цветни топки.- Красиви 
са... 

Гласът на Ели не можа да излезе от гърлото й. Само с усмивка 
отвърна на въпроса. Тънките й бели пръсти се отвориха. Белите 
листи, излъчващи грейнали слънца останаха в ръцете на учител-
ката, а тънкото руло падна в скута на приятелката й... Вратата се 
затръшна зад гърба й, отсечените клони на тополите по булевар-
да приютиха погледа й, забулен от сълзи. Листата капеха по пра-
шната алея, небето, разкъсано на късове се процеждаше през 
дървените рамки на прозорците, раздран светът се свличаше на 
капки пред очите й. Щурците свиреха, незнайно откъде, през 
паузите на деня. 

... 
Дните минаваха - все по-бавно, все по-тежки. Зимата изгони 

есента, умряха всички живи клетки в жълтите листа. Гората ста-
на черно-бяла. Градът ослепя. Ели търсеше пролука в сивотата 
на света. И не намираше. Монолитен и чужд, той стоеше пред 
нея, отново непознаваем, отново неподатлив. Белите листи оста-
ваха бели, думите бягаха, безлунните нощи бяха без сънища. Все 
по-далеч оставаше бродът, зад който бяха хората. Все по-трудно 
бе общуването с тях, все по-невъзможен допирът с живота... И са-
мо лунните нощи с разпилените си лъчи, отразени от синкавия 
сняг я будеха и я караха да се чувства част от разкъсаното тяло 
на света. Пулсираща цветна точка от картините, които бе нари-
сувала през есента. 
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Луната безжалостно грееше в голото стъкло на прозореца и 
караше предметите в стаята да хвърлят черни сенки зад себе си. 
Огледалото се опитваше да улови тъмните им силуети. Ели се 
опитваше да види себе си сред тях. Не можеше. Само думите, 
пробудени, се гонеха в ума й... „В сивите огледала образа си не на-
мирам... кристален прах покрива ги... Дъхът ми - като ураган - измива 
ги... кристални сенки, кристален прах увива ги...” И думите, непо-
корни бягаха, измъкваха се тихо, отмъкнали душата й и всичко, 
което в нея беше скрито. 

Само болката оставаше от дните, които един след друг се сме-
няха и не оставяха следа от нещо, което би ги направило различ-
ни. Само думите, пробудени, отекваха в ума й... „Не искам дните 
да се сменят... един след друг отмъкват ми лицата... за мене нищо не 
остана... оглеждам се в огледалата... кристални сенки, синкав дим - за-
що стоим загърнати в сухия килим от мъртви есенни листа?” 

Отиваше си зимата, дните просветляваха, земята се пробуж-
даше - за нов живот, покълнал от спомена за Вчера. Думите, про-
будени, шептяха... „листата падат в жълтата гора - и всеки лист е 
с моите лица.” И Ели се пробуждаше - монолитен и твърд, светът 
стоеше на една крачка от нея. „Утре” бе станало „Вчера”. За 
„Днес” място нямаше.  

И животът хукна напред. Учебната година си отиваше - с 
много въпроси и малко отговори. Учениците бяха пораснали, но 
не толкова, че да могат да видят бъдещето си, или да поискат да 
го моделират. И съвсем недостатъчно, за да могат да защитят то-
ва, което мислеха, че е, или което искаха да бъде ... 

… 
Голямото междучасие беше в средата си. Полупразната клас-

на стая се бе превърнала във футболно игрище с една врата. От-
ворена към коридора, вратата на стаята бе станала предизвика-
телство за тези, които искаха да бъдат признати за най-добри 
вратари. Допусналите „гол” рискуваха да бъдат уловени от пазе-
щите реда в училището дежурни учители и ученици. Смелчаци-
те бяха малко и получаваха възторжени одобрителни ревове и 
ръкопляскания от съучениците си, останали по чиновете, при 
всеки свой успех. Ели скицираше футболистите без да ги изпус-
ка от поглед, като държеше молива ту с едната, ту с другата си 
ръка. Скоро бе открила, че един и същ предмет, човек или изми-
слица, нарисуван с едната или с другата ръка, са толкова различ-
ни, колкото навярно биха били, ако са рисувани от двама души. 
Все още не бе решила кои скици са по-добри. Едните бяха по-яс-
ни, по-чисти, класически подредени с цели линии и равни щри-
хи. Другите бяха хаос от неравни контури, криволици и сенки, 
зад които пулсираше бясно незнаен живот. 

- Искаш ли да ти покажа нещо? - гласът на Станчо, както ви-
наги войнствен, я стресна. Тя отмести поглед от играещите на 
подиума пред черната дъска и видя, че той я гледа скован от на-
прежение и очакване. 

- Какво ще ми покажеш? 



45 
 

- Изненада - той се озърна смутено наоколо и когато се увери, 
че никой не ги гледа продължи - Дай си ръката и си затвори 
очите. Ще ти го сложа в ръката. 

Ели вдигна рамене и протегна длан с притворени клепачи. 
Започваше да й става интересно. Станчо се огледа наоколо, 
обърна гръб на класната стая и бръкна под пуловера си. Сиси, 
която всичко виждаше и чуваше, настръхна. 

- Я  се махай от тук, простак такъв - гласът й простърга, пре-
ливащ от неовладени емоции - Ще те обадя на другарката! 

- Млъкни ма, Силио, с тебе пък кой говори...- тросна се Стан-
чо и продължи да рови из дрехите си с една ръка, а с другата 
държеше ръката на Ели. 

- Ели, дръпни си ръката, дръпни я! - пищеше Сиси и в същото 
време предвкусваше началото на поредния скандал. 

Ели не помръдна, само още по-силно стисна очи - искаше да 
получи изненадата си. Звуците наоколо започваха да й подсказ-
ват, че може би не всичко е наред. Класната стая мълчеше и оча-
кваше нещо да се случи. Станчо най-после намери това, което 
търсеше и разтвори пръстите й. Усети го - нежно, топло, живо, то 
тръпнеше в дланта й. Ели се усмихваше, а Станчо продължава-
ше войнствено да гледа край себе си. Сиси не можеше да повяр-
ва на очите си, а и не само тя. Тишината, сгъстена до точката, до 
която бе възможно, започна да се пропуква - изглежда, не всичко 
бе наред. Очакването на пореден скандал отстъпи място на изне-
надата от нещо, което може би, още не се бе случвало. 

- Може ли да отворя очи? 
- Може. Харесва ли ти? - лицето на Станчо бе бяло като стена-

та - Подарявам ти го... 
- Много е хубаво...- лицето на Ели бе усмивка. 
Тя измъкна ръката си изпод сакото му. Върху дланта й беше 

стъпило жълто пухкаво пиленце с розови тънки крачета и проз-
рачна човчица. То се огледа предпазливо наоколо и когато не за-
беляза никаква непосредствена опасност се отръска и наежи. Ме-
ката му перушина щръкна във всички посоки. Разпери крилца - 
като за полет. После приклекна и... Ели усети върху дланта си 
нещо топло и влажно, но продължи да се усмихва, защото пода-
ръкът беше по-хубав, отколкото би могла да желае. Сиси седеше 
сгушена на съседната място на чина до Ели и все още не вярва-
ше на очите си. 

- Може ли да го пипна? - плахо попита тя и видя отговора в 
усмивката на приятелката си. 

... 
Клоните, разпукани, нежно зеленееха. Небето се провираше 

през тях, синееше под свода на дърветата. Чистачките събираха 
на купчини полуизгнили есенни листа. Колите шумно пътуваха 
по булеварда, заключил между платната си старата алея. Моми-
четата бавно крачеха по нея. Ели топлеше в шепите си новороде-
ното пиленце и слушаше разпаления шепот на Анелия. 

- Чудесна идея, чудесна... приятелство до гроб и всеки ден по-
двизи и приключения. Точно като четиримата мускетари...- си-
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ните очи на Нели горяха, тя пое въздух и продължи - Ренета ще 
бъде Арамис, точно такава е, хитра и потайна... за Силия остава 
ролята на великана... наистина, не прилича много на Портос по 
ръст, но затова пък е невъздържана и обича да се хвали точно ка-
то него... Как мислиш, дали ще се обидят? 

- Едва ли... щом не са чели книгата...- Ели продължаваше да 
мачка пиленцето и да мисли. Идеята й май не беше чак толкова 
добра - Ти... наистина ли мислиш така за тях? - тя беше спряла 
по средата на крачката си и търсеше отговор в златните искри-
ци, изпъстрили котешките ириси на Нели. 

- Разбира се. Не си ли забелязала, че са такива? - хладни и кра-
сиви, очите на новата й приятелка блестяха съвсем близо до ней-
ните и бяха съвсем категорични в преценката, която правеха и в 
правото си да я споделят.- Не зная само как ще си разпределим 
Атос и Д’Артанян... и в двамата харесвам много качества, а всеки 
има и такива, които не харесвам... Кого избираш? 

- Не зная...- каза Ели, а пиленцето почти се задушаваше в ръ-
цете й.- Питам се дали можем да играем на игра, която те не зна-
ят... Ако искаш, всяка от нас може да играе и двамата... 

Разбира се, идеята ти е чудесна - очите на Анелия блестяха 
като на  

котка в мрака - глупаво ще бъде да се скараме заради Атос и 
Д’Артанян, когато след седем години най-после се намерихме... 
А те... да играят ако искат. Ако искат, книгата да прочетат... Кой 
го е грижа? Не искаш да се караме заради тях, нали? Приятелст-
во до гроб, това е... 

СЕДМА ГЛАВА 
Бурно, лятото подгони пролетта. Обрули нежните листенца 

на нацъфтелите дървета, изсуши земята, напука пръстта, наже-
жи асфалта по градските улици и зелените жита по полето, над-
никна дори зад стените на старото училище и  стопли хладните 
му коридори, прогонвайки мрака от тях. Звънецът продрано 
дрънчеше, измервайки не отминалите, а оставащите часове. Ели 
с привично движение се измъкна от хватката на чина, който вече 
седма година я душеше в тясното пространство между дъските 
на седалката и плота си. Нетърпеливо избута тези, които препре-
чваха прохода към изхода на класната стая и почти излетя на-
вън. Прегърнала тежката си чанта, Анелия вече я чакаше пред 
вратата, а в очите й светеха светлинки, които Ели вече познаваше 
и знаеше, че означават изненада. 

- Най-после излезе, мислех, че пак ще си последна... Хайде да 
вървим...- Нели говореше задъхано и бързо, но почти шепнеше, 
така, като че ли споделя тайна. 

- Къде? - попита Ели, почти забравила първоначалното си ра-
зочарование от това, че новата й приятелка не бе оценила усили-
ята й да излезе бързо от кошера, в който се превръщаше класна-
та стая след последния за деня звънец. 
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- После ще ти обяснявам, сега да изчезваме, ако изобщо успе-
ем да се измъкнем от онези досадници. 

Блъскани отвсякъде, здраво хванати за ръка, двете момичета 
се оставиха на течението да ги отнесе към изхода. Анелия плува-
ше в тълпата, напета и бяла, като водна лилия, понесена от въл-
ните на разпенен поток. Ели се задъхваше и давеше, увиснала за 
бледото й стъбълце. Унила и смачкана, като изплюта от търбуха 
на странен звяр, когато най-после излязоха на светло, тя разтър-
си коси и пое Слънцето с кожата, с очите и с дробовете си. 

- Беше ужасно - едва успя да прошепне, когато Анелия, усми-
хната и свежа, отново я задърпа... 

- Беше чудесно! Измъкнахме се! Успяхме! - широко и бяло, 
лицето й приличаше на грейнала луна, а очите й, зеленикаво-
синкави, светеха като сини слънца. - Отиваме в центъра! Майка 
взе заплата вчера и ми даде пари... 

- Пари ли? - думите се изплъзнаха преди да успее да ги спре. 
Искаше й се да не бе задавала този въпрос, който дори в собстве-
ните й уши звучеше нелепо. 

- Ами-и-и... пари. За закуска, за кино, за книги... и за много 
други неща...- Анелия изглеждаше стъписана, но гонена от сък-
ровените си идеи и представи за следващите няколко часа, бързо 
тропна с крак и прогони непредвидените мисли, които за миг 
бяха нахлули в ума й и бяха набраздили гладката повърхност на 
съзнанието й. 

Успокоена, че не получи нови укори, Ели се усмихна: 
- Е, да... но аз закусвам вкъщи, а на кино ходя с Ана и Димка-

та... искам да кажа, с мама и татко - тя отново замълча, защото то-
ва, което каза, пак й се стори, че звучи нелепо. 

И Анелия замълча, защото не можа да си представи, как оти-
ва на кино с майка си и с баща си. 

Лятото, прогонило пролетта, караше слънцето да свети по-
дълго и да топли повече. Зелените листа на дърветата поглъща-
ха лъчите му и големееха, алчно се опитваха да ги изпият всич-
ките и нищичко да не допуснат да падне върху земната повърх-
ност. Не успяваха. Прегърнали тежките си чанти, момичетата 
вървяха по алеята под тях и косите им, пшеничена и абаносова, 
си играеха с оцелелите отблясъци. 

- Хареса ли ти “Парижката Света Богородица”? 
- Да. Много. Толкова много, че не можах да я прочета докрай, 

наведнъж... 
- Така ли? Когато ми харесва една книга, просто я поглъщам. 

Искам да видя как ще свърши, какво ще стане с героите... не мога 
да я оставя...- Анелия вървеше бавно, без да вижда света около 
себе си. В синьо-златното петно на небето, промъкнало се през 
продраните клони над главата й, тя виждаше как героите от 
книгата, която четеше, се опитват да се движат, да говорят, да 
живеят. С една част от себе си искаше по-бързо да се върне в къ-
щи, да разлисти страниците и да разбере какво ще се случи с 
тях. Но с останалата част от себе си искаше да живее, да говори, 
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да се движи, тя, сега и тук, с Ели, под кривите клони на старите 
дървета, оцелели след сечта при строежа на новия булевард. 

- Но така ти ги убиваш... с последната страница... Искам да 
кажа, когато затвориш книгата, ти затваряш един свят, завинаги 
го оставяш там, между кориците, и той вече не може да се проме-
ни... Когато много харесвам една книга, аз я затварям преди то-
ва. И се опитвам да я измисля... да направя героите такива, как-
вито бих искала да бъдат, да ги накарам да направят това, което 
ми се струва, че е правилно... само никога не мога да накарам ня-
кого да умре... дори, когато ми се струва, че така ще бъде най-до-
бре...- Ели вървеше и не виждаше света около себе си. И себе си 
не виждаше. Бе само очи, които гледат “отвъд”. Разхвърляни и 
хаотични, мислите й се раждаха сами в пространството, разцъф-
ваха, изригваха, изгаряха, разпаднати на прах се разпиляваха 
свободни, а после плътно се концентрираха около образите, кои-
то изграждаше и които се опитваше да внуши. 

- И никога не прочиташ края? - гласът на Анелия разпръсна 
атаката на чуждите образи, които почти бяха нахлули в ума й. 

- Разбира се, че го прочитам, но после, когато вече имам свой 
край... когато героите сами са пожелали, уморени, да заспят. 

Анелия беше спряла в средата на алеята и Ели се блъсна в 
нея. Очите им се срещнаха и в мига в който това се случи, през 
тях изтече всичко, което не мислеха, че ще си кажат някога... 

- Винаги съм искала да бъда като теб... 
- И аз... 
- Още в първия миг, когато те видях, през първия учебен ден, кога-

то бяхме в първи клас... 
- И аз... 
- Исках да имам престилка като твоята... такава, която не се ма-

чка... 
- Исках да имам кордели като твоите... бели и твърди... 
- Исках да имам коса като твоята, с цвят на зряла пшеница... 
- А аз, като твоята... черна и къдрава, като облак през буря... 
- Исках да мога да чета като теб - гладко и ясно... 
- А аз - да смятам като теб - бързо и точно... 
- Харесвах изреченията, които съчиняваше...”Нощта спусна чер-

ните си воали над града...” 
- Обичах, когато говореше за черните воали на мъглявините, кои-

то ни пречат да видим всички звезди... 
- Харесвам очите ти и начина, по който гледаш хората... 
- А аз - начина по който мислиш... 
- Не, начина по който отстояваш това, което вършиш... 
- Не, начина по който си станала това, което си... 
- Не... 
- Не... 
Разсмяха се. Не знаеха какво се случи, но знаеха, че нещо ста-

на и то няма да се промени. А ще ги промени ли? 
... 
Музиката изпълваше всички ъгли и ръбове на стаята, блъска-

ше се във всяка частица от повърхността на стените й и вибрира-
ше, нагнетявайки въздуха в нея. Ели бе затворила очите си и бе 
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оставила тялото си в цветните пръсти на мелодията. С повърхно-
стта на кожата си усещаше присъствието на Бояна, която се вър-
теше някъде наоколо, разкъсана и надробена от ритмичната 
стрелба на барабаните. 

- Давай, Ели, точно така, сега главата... напред, назад, напред, 
назад... Не-е-е... Не. Не мърдай раменете, гледай! 

Ели гледаше и знаеше, че не може да го направи. Главата на 
Бояна, с матова кожа, тъмни очи и дълги черни къдрици, почти 
същата, като собствената й глава, танцуваше съвсем сама. На-
пред-назад, напред, назад, тя плавно се движеше в равнина, ус-
поредна на равнината на пода, раменете се въртяха около оста 
на гръбнака, ръцете отскачаха рязко встрани, а после, като от-
кършени криле се удряха уморено в таза, върховете на обувките 
чертаеха странни фигури по килима и всички тези отделни и 
хаотични движения, събрани заедно, бяха новия танц, който съз-
даваше магическо пространство около братовчедка й. 

- Хайде, Ели, хайде, опитай... не е трудно... само главата... 
- Не мога, Бо, става нагоре-надолу, а не напред-назад... 
- Е, нищо, и така е добре... Готова си за дискотека... Няма да се 

откажеш в последния момент, нали? - тъмните очи на момичето 
гледаха загадъчно и се усмихваха. 

Ели също се усмихваше. Бе седнала в леглото си с кръстосани 
в поза „лотос” крака и се опитваше да движи главата си като Боя-
на. Не знаеше дали ще отиде на дискотека - никога не беше хо-
дила и не бе сигурна, че това е място, което би й харесало. Музи-
ката продължаваше да се изсипва върху тях от малкия касето-
фон на Бо и да изпълва телата им с ритъм. Не чуха отварянето 
на вратата. Разбраха, че Ана се е върнала, едва когато влезе в ста-
ята с лека танцова стъпка. Посрещнаха я със сияещи лица. 

- Добър вечер момичета, схрускахте ли математиката? 
- О, да - безгрижно отвърна Бояна - Ели реши всички задачи 

от учебника след урока,  даже и от сборника, написах си домаш-
ното... и... ами сега аз я уча. Купила съм два билета за дискотека. 
Ще я пуснеш с мен, нали? Чакахме те да се върнеш, за да изле-
зем... 

Очите на Ели бяха станали огромни. Пълни с тъга и несподе-
лена вина, гледаха към пода. 

- Съжалявам мамо, страхувам се, че не можах да обясня на Бо 
урока така, че да го разбере... - гласът, й прекършен, замря. 

- Хайде стига, Ели, нали имам домашното и всичките задачи 
решени... няма да ставам математичка като теб... Върви да се об-
личаш! Лельо Ани, ще я пуснеш, нали? - гальовно и нежно, тя 
улови Ана през раменете, бързо я целуна по бузата и я увлече 
със себе си в сложните стъпки и движения, които правеше. 

- Разбира се Бо, чудесно е, че ще се забавлявате... само не закъ-
снявайте много - гласът на Ана прозвуча малко по-остро, откол-
кото би искала, но усмивката в очите й го смекчи - Освен ако не 
искате да ви изпратя Димката за посрещач... Всъщност, ако ис-
каш да го питаш нещо по математика... Господи, как го правиш 
това с главата? 
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Когато Ели се върна след няколко минути облечена, завари 
майка си и Бо да поклащат глави по един и същи начин и да се 
носят в ритъма на песента. 

... 
Звездите, едри и лъскави, като скъпоценни камъни, лежаха 

разхвърляни върху раздраната покривка на небето. Тъмата на 
ранната лятно-пролетна вечер пощипваше с ведър хлад. Ели ба-
вно вървеше сама по продраната пътна настилка. Тялото й още 
танцуваше. Невроните й вибрираха в ритъма на новата песен, 
която цял следобед бе звучала край нея. Сега звучеше вътре в 
нея. Наоколо бе тихо. И тъмно. И вътре в нея беше тъмно. Само 
звездите, едри и лъскави, светеха, разхвърляни по небето. И очи-
те на Бо светеха - вътре в нея светеха. Големи и тъмни, пълни с 
болка и огорчение, светеха и я преследваха. Знаеше, че ще я пре-
следват - тази нощ и винаги... Не можа да влезе... Раздърпана 
тълпа от непознати и чужди лица я пресрещна на входа. Празни 
лица с празни очи. Празни тела с празни души - поклащаха се в 
ритъма на песента, която цял следобед бе звучала в тясната й 
стая. Двете с Бо бавно потъваха сред другите. Стапяха се, стопиха 
се. Лицето на Бо се променяше, промени се - стана непознато и 
чуждо, като лицата на другите. Ели потърси погледа й и видя, 
как между две премигвания с клепачи, натежали от грим, душа-
та й избяга, скри се зад короната на близкото дърво, а после отп-
раши - кой знае къде... Празно, тялото на Бо се сля с телата на 
другите, изчезна в ритъма на песента, която... Ели се спъна и па-
дна. Светът бавно закапа върху главата й. Къде беше главата й? 
Не я ли изгуби там, сред Другите? Не я ли изядоха преживящите 
им челюсти? Не я ли схрускаха, днес? Ели не усещаше болката в 
коленните стави, нито в разкъсаната плът. Кръвта се стичаше ме-
жду белите й пръсти, с които се опитваше да я избърше и капе-
ше... Обливаше сърцето й, което болезнено се свиваше при всеки 
удар, при всеки спомен за очите, с които я погледна Бо, когато 
пусна ръката й и бавно тръгна към периферията на тълпата, ко-
ято обсаждаше вратата на Младежкия дом. Душата, скрита в 
клоните на близкото дърво се бе върнала за миг и тъжно я изп-
ращаше... Куцукайки, Ели се връщаше у дома. 

... 
Въздишка, изтръгната от трийсет и шест гърла отвя тишина-

та и страха, които сковаваха класната стая. Трийсет и шест бели 
тетрадки лежаха върху зелената повърхност на чиновете, заклю-
чили между страниците си задачите от последното класно за го-
дината, която си отиваше, и която щеше да раздели за дълго или 
завинаги голяма част от учениците, които, вече седем години ра-
стяха и учеха заедно. Година за раздяла и край. И година за ново 
начало. Звукът на звънеца отключи движението на окаменелите 
тела. Освободена, енергията им клокочеше - обливаше, обмива-
ше, отнасяше пространството край тях. 

Стаята опустя. Опустели, коридорите тънеха в самота. Ели 
бавно влачеше крака по лъскавата им мозайка и механично пре-
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скачаше пукнатините, които като паяжина я покриваха. Стрес-
ната от неочаквано присъствие, тя настъпи една от тях. 

- Благодаря ти за класното, Ели... Без теб нямаше да имам ше-
стица - Сиси ситнеше до нея, почти увиснала на ръката й, а в то-
плите й кафяви очи грееше нежна усмивка. 

- Винаги съм го правила, Сиси... щом мога, защо да не ти ре-
ша задачите? 

- Винаги досега си ми била приятелка - гласът на Сиси се за-
дави - мислех, че ми подсказваш, защото сме приятелки...- Сиси 
спря, за да преглътне грапавата топка, която се опитваше да из-
бяга от гърлото й. Дали това бе душата й? 

И Ели спря. Бавно наведе очи - надолу, надолу, към очите на 
Силия. Не искаше да погледне в тях, не искаше - да надникне 
зад сведените й клепачи... защото знаеше какво ще види - болка 
и огорчение... като в очите на Бо. Не знаеше какво да каже. 

- Бих го направила за всеки, но ти...- думите сами излизаха от 
устните й, чужди и горчиви, тя слушаше какво говори и не знае-
ше какво ще каже - Ти си ми приятелка... 

Лицето на Сиси грейна като огледало, огряно със светлина. 
Думите се лееха - порой от светлина, който отнасяше чуждата 
болка. Ели вече не чуваше какво говори, защото вече знаеше как-
во трябва да каже. Чужди и сладки, думите се лееха от устните й 
и лекуваха. 

- Наистина ли? Наистина ли? - очите на Сиси ликуваха - Зна-
чи аз съм твоята приятелка, не тя? Знаех си, знаех си... още на 
класното, когато ми подсказа... Толкова се радвам... ами, щастли-
ва съм... Знаеш ли, реших да си подам документите заедно с теб. 
Така ще бъдем една до друга на приемния изпит. Щом ти го из-
караш, ще го изкарам и аз, нали? И ще учим заедно, до края, до 
единайсти клас! Представяш ли си? Ели?! 

Ели се стресна. Чуваше, но не разбираше. 
- Сиси, знаеш ли къде ще си подам документите? 
За миг Силия замълча, после вдигна рамене и се усмихна лъ-

чезарно: 
- Има ли значение? 
- За мен има... защото аз не знам... 
Подранилото лято подпали главите им, изгори краката им, 

подгони вятъра, който изсуши очите им и ги накара да се скрият 
в домовете си, за да потърсят хлад под тъмните им покриви. 

... 
Здрачът бързо се сгъстяваше. Ели бавно вървеше към дома си. 

Не искаше да се прибира. Не искаше да бъде пак сама, между 
шестте стени на стаята си. Не искаше да бъде и сред Други. 
Шумно и плътно, хората я обгръщаха отвред. Бяла като лилия, 
някъде край нея, Анелия плуваше гордо сред бурните им вълни. 

- Още ли мислиш за филма, Ели? Хайде, стига, не беше чак 
толкова хубав...- както винаги категоричен и нетърпящ възраже-
ния, гласът на Нели долетя като от друга Вселена.- Прочете ли 
сонетите на Шекспир? Прекрасни са... бих искала някога да ги 
чета в оригинал... 



52 
 

Ели вървеше сред Другите, които отвред я притискаха и бе-
ше сама. Затвори очи, за да изгони онзи кратък епизод от фил-
ма, който започваше да се превръща в натрапливо видение. За-
лепнал бе за клепачите й отвътре - упорит и безмилостен. Пара-
лизирана, героинята на Симон Сеньоре посяга към пистолет. 
После е мъртва. Парализирана Биляна умираше... Биляна - с ко-
сите, с очите, с излъчване като Симон Сеньоре... 

- Ели? 
- Чела съм ги. Предпочитам да чета драмите му. 
- Така ли? Пиеси не се четат. Нали затова има театри - отсече 

Анелия и продължи - Чуй, чуй как го е казал, преди петстотин 
години... Как ли звучи на английски? Впрочем, решила съм да 
уча в английската гимназия. А ти? О, не! - изписка тя, когато ня-
кой я настъпи, но после вдъхновено продължи - чуй, чуй това... 
„За тебе, друже, ми е жал”... Всъщност, това не трябва да го кажа 
на теб, Ели, а на онзи простак, който не си гледа в краката, но 
той няма да ме разбере... Е? 

- Аз искам да уча френски. Вийон ги е казал тези неща в 
„Малкото завещание” стотина години по-рано... но сигурно ще 
уча математика... А що се отнася до театрите и четенето на пие-
си, предпочитам да виждам това, което си мисля, че е виждал ав-
торът, когато е писал пиесата, а не това, което режисьорът си ми-
сли, че е видял, докато я е чел... 

- Как, как го каза? Много интересна гледна точка, трябва да 
помисля... Но в такъв случай, какъв е смисълът да се ходи на теа-
тър, или на кино, или... 

Здрачът бързо се сгъстяваше. Тълпите тъпчеха главната ули-
ца, сляпо се движеха в двете посоки и неохотно обикаляха мал-
кото островче неподвижност, което двете момичета с вкопани в 
асфалта нозе правеха с телата си. 

- Няма значение - прекършен, гласът на Анелия увехна като 
лицето й, прекършена бяла лилия - Защо математика? 

- Има ли значение? - угаснал, гласът на Ели идваше от другия 
край на Вселената. 

Здрачът се сгъстяваше. Другите се трупаха край тях и отми-
наваха. Нещо се случваше. Нещо, което ги променяше и си оти-
ваше... 

- Защо пак се разминахме? - в гърлото на Анелия клокочеше 
болка, която искаше, но не можеше да излезе навън. 

- Много късно се срещнахме... Срещнахме ли се? - паника 
пролази в гласа на Ели. Симон Сеньоре се усмихна с усмивката 
на Биляна. 

- Защо? - зелени, очите на Нели светеха в мрака. 
- Защото бяхме най-добрите... противопоставиха ни. Накара-

ха ни да се мразим - Биляна говореше с устните на Ели, гласът й 
свистеше от гняв, очите й гледаха с погледа от онзи кадър, залеп-
нал за клепачите. 

- Защо? Аз те харесвах... още първия ден, когато те видях... 
- И аз... 
Разсмяха се. Островче сред Другите... 
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ОСМА ГЛАВА 
Ели спеше и не искаше да се събуди. Твърде уморена беше - 

да се буди. Листата падаха и я затрупваха... Бялата гора с жъл-
тите листа... жълти, като слънцето, но без слънце... И тишина, в 
която се чува само как листата падат на земята и заспиват... По-
чиват си - от бурите, от слънцето и от дъжда. И от задължението 
да служат - на дървото, на въздуха и на планетата... на всичко 
живо на планетата, което яде и диша и се размножава... Да спи - 
положила глава върху листата, завита от листа, затрупана... 

Чуваше ги - как искат да я будят, да я събудят... да я изхвър-
лят - от прегръдката на листата и да я запратят в света - отново 
да служи... Не искаше вече... не можеше вече... Листата почиваха 
уморени в земята. И тя искаше да бъде при тях... Пропадна... 

Мракът я поглъщаше с шеметна скорост. Всмукваше я - навъ-
тре, надолу... Пропадаше... Неведоми сили поддържаха тялото й 
- да не се разпадне и разумът й - да остане цял... Мракът се разкъ-
са и блеснаха слънца... Милиарди, билиони... и тя искаше да сти-
гне до всяко от тях... Разпръсна се. Умът й ги погълна - и бяха в 
нея... като падащи листа... Угаснаха слънцата - мрак... и пропада-
не... 

Чуваше ги - как искат да я будят. Искаше да се събуди и не 
можеше... можеше само да спи - под листата... Или не спеше? Чу-
ваше... думи и движения... усещаше - движения и докосвания... и 
виждаше - всичко, което ставаше около нея... Само не можеше да 
отвори очите си... 

Жълтите листа падаха и я затрупваха. Не искаше да мисли ве-
че... Да си почива - като листата през есента... затрупана в бялата 
гора... 

Някъде далеч пищеше сирена на линейка. 
... 
Ели бавно вървеше - тишината в коридора поглъщаше стъп-

ките й. Взираше се в пукнатините на мозайката - като разпиле-
ните пътеки на мисълта й бяха. Внимаваше да не ги настъпи - 
ако ги настъпи - ще я заболи. Натисна бравата на вратата и влезе 
в класната стая. Бавно се завлече до чина си, извади от чантата си 
листи, четки и бои. Очите й бавно обходиха подиума пред чер-
ната дъска. На статива, пред жълта драперия, бе сложена саксия 
с филодендрон. Извадено от обичайното си място, цветето упла-
шено търсеше Слънцето. Взе един молив в ръка - острието му ос-
тави грозна следа върху белия лист. Сиси лекичко я бутна: 

- Ели, моля те, оправи го! Виж каква цапаница стана - зелено-
то се разля и с това кафяво...  Матев каза, че днес ще оформя 
оценките за срока, трябва ми шест... 

Ели погледна рисунката - груба и недодялана, с лоши пропо-
рции и без перспектива. Нищо не можеше да се направи, и поне-
же нямаше време, взе чист лист и го намокри с вода. Натопи чет-
ката в жълто - за фон. Няколко щрихи в златисто и охра - саксия-
та бе готова. И понеже зеленото беше ужасно, натопи четката в 
синьо. От смесването на незасъхналата боя от фона и новонане-
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сената се получи чудесен зелен цвят, окъпан в светлина. Цветето 
бе намерило слънцето си. 

- Ели, чудесно е, само че, знаеш ли... Станчо май по всичко ще 
има двойки... поне по рисуване... 

Ели вдигна глава - Станчо, омазан целият - кой знае защо в 
черно, пристъпваше от крак на крак и държеше в ръцете си лист 
с нещо, което не можеше да се нарече рисунка. 

- Защо си го направил цялото черно? Цветята не са черни. 
- И кой ти каза? Искам да е черно, Ще го направиш ли? Че ще 

те бия...- войнствено завърши той, без да е много сигурен, защо 
предлага последната услуга. 

- Я по-добре си измий ръцете и си сядай на мястото.- сряза го 
Ели и извади втори лист от блокчето си. 

- Няма да си мия ръцете и ще те бия - само да си го наплеска-
ла с разните му цветове... 

Ели вече не го слушаше - мокреше листа. Успехът с рисунка-
та на Сиси я караше да се усмихва. Огледа се за чаша - Сиси си 
бе свършила работата - четките й плуваха в съвсем бистра вода... 
Разтвори черна боя и направи фона бледо сив... 

Вече рисуваше без да се замисля... Две, три, пет, десет, колко 
рисунки? И на всяка от тях цветето беше различно, но на всяка 
от тях бе намерило слънцето си... Ели обичаше да рисува, защо-
то, когато рисуваше не мислеше. Гмурваше се в онзи, другия 
свят, където въздухът бе кристален и наситен със светлина, а баг-
рите бяха блестящи и за да се видят не бяха нужни очи. Ели оби-
чаше онзи, другият свят, в който цареше тишина, като в гората с 
падащи листа. Обичаше, когато прозрачната стена зад нея се за-
тваряше и я отделяше от всичко и от всички. Прозрачната стена, 
която я обгръщаше отвсякъде и смекчаваше ударите на света. 
Ели обичаше да се затваря в своя свят и да наблюдава през стена-
та. Така всичко, което се случваше болеше по-малко. Ели обича-
ше своята стена и се страхуваше от нея. Страхуваше се, че някой 
ден тя ще се затвори завинаги и няма да може да се върне в света 
на хората. А да живее зад стената  още не беше се научила. Сега 
тя само се криеше там... Като в гората с падащи листа. 

- Даниела, остави малко време и за себе си - все пак и на теб 
трябва да поставя оценка върху нещо... 

Стената с трясък се разруши. Парчетата й, с блясък на диа-
мант се посипаха върху нея. От остриетата им я заболя - наряза-
ли душата й на късове. Страхуваше се от стената и я мразеше - 
защо й бе с тихата си ласка, щом тъй грубо я предаваше... Вдигна 
глава: 

- Аз...- не можа да довърши. Притисната до стената, не до не-
йната, прозрачната, а до другата - сивата, мрачната... от която 
измъкване нямаше... уловена без изход, тя не можеше да мисли. 

Седеше на чина си и гледаше в мръсната му зелена повърх-
ност. Не можеше да нарисува цветето - още веднъж, за себе си. 

... 
Дните се точеха един след друг, сиви. И нямаше почивка и 

нямаше къде да се скрие. Физиката, изучена през лятото в кло-
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ните на онова дърво, в клас не беше същата. И звездите бяха да-
леч - кой ли се  интересува днес от звезди. Химията и онова проз-
рение в първия ден на есента, когато за първи път докосна с пог-
леда си страниците на учебника бавно се размиваха, разпадаха, 
изчезваха в сивотата. Всичко се разпадаше, размиваше, изчезва-
ше. Лишени от живот се точеха дните й. И бавно се  изливаха в 
небитието. 

Страхът настъпваше отвред. Страхът от бъдещето и от днес. 
И страхът от хората, които ставаха все по-чужди, все по-непонят-
ни, все по-далечни. Страхът от непознаваемостта на Вселената се 
връщаше. И вторият му пристъп бе по-ужасен, защото бе дейст-
вителен, а не абстрактен. Кой се интересува днес от звезди? Как-
во е човекът? 

Главата й изригна. И в блясъкът на експлозията видя. 
... Какво е човекът? 
Какво се крие зад тези пет букви? 
Кости, облечени с купища плът... 
Какво е човекът? Кой го създаде? Защо? 
Господи? 
Защо се обръщам към теб... Кой те създаде? Защо... 
Кой ще ми даде отговор на въпросите без отговор... 
Има ли истина и къде е тя? 
Има ли смисъл живота, има ли смисъл смъртта? 
Има ли хора и къде са те? 
Господи? 
Ако ги има - защо... 
Да убиват ли... 
Всичко красиво под Слънцето? 
Само под своето Слънце ли... 
Има ли истина и каква е тя... 
Ели диктуваше, или бълнуваше. Ана пишеше. Не пишеше 

всичко - не можеше и не искаше. Ръката й не можеше да следва 
думите, а думите не можеха да следват мисълта... И по-добре, за-
щото мисълта я плашеше... Мисълта на Ели - разпокъсана и всео-
бхватна се луташе, докосваше се до разни неща, оттласкваше се 
от тях и отново се разпиляваше. Ана се опитваше да я събере, да 
я подреди, да я среши. И не успяваше. Ръката изоставаше от ду-
мите, а думите - от мисълта... Нощта преваляше. Някъде изкуку-
рига петел, пролая куче, изръмжа автомобил... Градът се събуж-
даше, оттласкваше от себе си съня и всичко, което се спотайваше 
в човешките глави, което се страхуваше от светлото... защото 
твърде малко беше светлината... И тази нощ мина... мина като 
вчерашната... и като следващата. 

Ели спеше, Ана пишеше - подреждаше, нареждаше, пререж-
даше... Канализираше. И думите умираха върху хартията. 

... Минаваха нощите. И дните минаваха. Все по-тесен ставаше 
бродът между тях. Все по-мъчително - промъкването. Все по-теж-
ки безсънните нощи и утрините без събуждане... Все по-трудна - 
промяната. И сблъсъкът между ума и тялото. Защото тялото 
придобиваше пола си, а умът оставаше същият - отдалечен и 
хладен наблюдател, затворен в своята стена. 
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Ели стана още по-висока и изглеждаше още по-слаба. Но не-
координираните й движения започнаха да губят непохватността 
си. Стъпваше леко, с неуловимо приплъзване. Често пак падаше, 
почти неочаквано, и коленете й пак бяха покрити с корички от 
рани, но не бяха вече коленете на предишната Ели. Бяха заобле-
ни и деликатни, меко изпъкнали между най-тесните извивки на 
краката й. И краката й вече не бяха същите, макар да оставаха 
дълги и стройни, по детски мускулести. И торсът й не беше съ-
щият. Макар ребрата й да се брояха при всяко вдишване и ясно 
да се виждаха изпъкналостите на прешлените й, съвсем както по 
времето, когато Биляна на шега й казваше, че по нея може да се 
учи анатомия, той бе изгубил ъгловатостта си. И лицето й не бе-
ше същото - кожата бе станала по-тънка, по-нежна, по-прозрач-
на. 

Ели не виждаше промяната в себе си, но я усещаше. И не я 
разбираше. Не искаше да я разбира. Не й бе нужна. Харесваше 
се такава, каквато бе била. Не знаеше какво да прави с новото си 
тяло. И беше твърде уморена, за да се пита коя е. 

Времето изтичаше през нея. Умът й оставаше непроменен. И 
бродът между дните се стесняваше - все по-невъзможно ставаше 
да се прескочи. 

... 
Листата бавно падаха, затрупваха я нежно. Обгръщаха я в ла-

ската си - като забрава. Не искаше да бъде това, което е. Не иска-
ше да бъде Ели, не искаше да бъде никой. Да се превърне в лис-
та, с които да завие себе си... 

...Отричам всичко. 
Само мисълта да отрека не мога. 
Не мога - за да я отрека - ще мисля... 
Като удавници, 
хванати за мисълта се давим в нищото... 
Къде се давим? 
Отричайки всичко, аз отрекох и нищото...  
Тогава? 
Утвърждавам мисълта. 
И тя ме утвърждава... 
Давя се - отново в себе си... 
...Ще знам ли някога отговорите на въпросите без отговор... 
- Мамо? 
Ели седеше в леглото си със сгънати под себе си крака. 
Очите й бяха отворени, погледът - светъл. Тя диктуваше, Ана 

слушаше.     
- Пиши, ще го повторя. 
- Можеш ли? 
- Да. Вече мога. 
- А да го напишеш? 
- Не. Все още не... Пиши, ще го повторя... 
Нощта си отиваше, заедно с всички тъмни сенки. Небето изб-

ледня. Ели вече не се страхуваше от себе си. Не се страхуваше и 
от умората, защото знаеше, че жълтите листа, които бе измисли-
ла ще я спасят. Не се страхуваше и от света, защото знаеше, че 
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нейната стена ще я загърне и ще я скрие... като в яйце, като в за-
родиш, като в начало. Но знаеше и друго - че може да излезе вън, 
когато иска... Да бъде Ели, да бъде Даниела, да бъде ТЯ – отделна 
същност, различна от личността... 

... 
Биляна бе мъртва и всичко бе свършило. 
Пръстта удари капака на ковчега - шперплатов отвътре, ста-

ниолов отвън. 
Не премина през празното пространство над отворения гроб. 

Не я събуди. Не стигна вярата й - в себе си и в мисълта. И в не-
възможното. 

Къщата остана със запердени огледала. И нищо не се случи. 
Роднините изяждаха остатъците от трапезата. Тишината изя-

ждаше тях. 
После си тръгнаха.  
Остана сама, на терасата, сред мъртвите олеандри и петунии, 

изсъхнали вчера, когато Биляна умря. 
Слънцето залязваше над задрямалия град, уморен от жегата, 

насекомите и прахоляка. И се скриваше зад завоя на реката, ог-
ряло водната кула на Калафат. 

Ели обичаше тази гледка и този час, когато светът замираше в 
очакване на нощта и звездите. Обичаше и този балкон, с олеанд-
рите и гнездото на гугутките, скрито в клоните им. Обичаше и 
този дом, който никога вече нямаше да е същият, както и балко-
нът не беше вече същият, защото олеандрите бяха мъртви и гне-
здото на гугутките бе паднало. 

Защото Биляна бе мъртва и всичко бе свършило. 
И сълзите бяха свършили. Пропилени за дребни неща, днес 

те не идваха. Дойдоха звездите, заедно с мрака, със светлините 
на града, с черното на реката... 

Домът бавно умираше. Духът му умираше - разпадна се на 
съставните си атоми... И бе изсмукан. Погълна го - с душата и 
ума си. Заключи го - дълбоко в себе си. 

Заключи вратата и тръгна. По новия булевард, към новия 
дом на Дейзи, където майка й плачеше за своята майка. 

... 
Отново бе в своята стая, в своя дом, в своя град - в другия край 

на реката... Отново бе в своя живот. И както някога, в ранното си 
детство, когато четеше на лунна светлина, тихо се измъкна от ле-
глото и вдигна завесата. Небето бе тъмносиньо и ясно. Високо в 
него луната светеше, изцъклила кръглото си око. Звездите ги ня-
маше - изядени от луната. Долу дърветата хвърляха призрачни 
сенки. 

Тази нощ нямаше нужда от лупа, за да събира лунните лъчи 
върху страниците на книга. Извади тетрадката, върху която Ана 
записваше стиховете й. 

Белият правоъгълник на прозореца падна върху белия лист. 
Ели за първи път беше сама - срещу празната страница. Затвори 
очи. Не беше лесно. Стисна до болка клепачите си... 
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... И я видя... Стоеше облегната на перваза, сред цветята. Вди-
га глава, поглежда слънцето, присвива очи... и се усмихва. Усмив-
ката на Биляна - единствена в света... Разпадна се - на съставните 
си атоми и се разпиля. 

 

Дните минават бавно и тежко -  
времето вече е спряло. 
Аз не вярвам, че всичко свърши 
чакам чудото, още. 
 

Чакам да чуя познатия глас, 
който ме вика с нежност. 
Чакам да чуя прекрасния смях,  
там, в небитието. 
 

Искам да видя очите ти, бабо, 
пълни с изгубена обич. 
И не вярвам, че всичко е свършило, 
чакам чудото, още... 
Ели закри листа с ръката си - не искаше да го чете. Знаеше, че 

думите са мъртви. 
И остана заключена в себе си. И Биляна остана заключена - в 

гроба си... Защото всичко бе свършило - със смъртта й... 
Нощта преваляше. Луната залезе. В стаята беше тъмно като в 

гроб, когато лампата светна. Ели я светна. И застана срещу белия 
лист - на светло. И срещу всички бели листи, изписани с ръката 
на Ана. 

Прочете ги. Душата й се гърчеше и искаше да бяга. Това не 
беше тя. Не беше. Излезли от нея, думите умираха, загубили 
цвета си. Всичко бе мъртво. Изригналите светове в главата й. И 
нищетата на духа, видяна в светлината им. И страхът, и стреме-
жът, и волята и полетът... Всичко бе мъртво. И душата й. Ели се-
деше пред белия лист. Гледаше го в упор. Седеше - пред всички 
бели листи, изписани с ръката на Ана. Искаше - да се гмурне във 
времето, да го върне назад... И да улови изригванията в главата 
си, да събере думите, разпилени някога в стаята. Мъртвите думи 
- не можеше да ги върне. Както не можеше да върне Биляна. Ка-
кто не можеше да върне времето, което я промени. 

Затвори очи. Световете отново избухнаха в главата й - безжа-
лостно ярки, както преди. Но беззвучни - мъртво бе словото. И 
звездите - бродещи мъртви планети, с изкривена гравитация, 
скрила светлината им... бродещи призраци от недействителен 
свят, свят на огледала и образи и на заблудени фотони, препус-
кащи през пространството, изхвърлени някога от замръзнали ве-
че сърца... Сърцето й замръзна и спря. И тогава написа върху бе-
лия лист – „Проклевам се. Проклевам се, че не написах своите 
стихове със своята ръка... И се заклевам - да не позволя да ме ре-
дактират... Защото редактираното слово убива автора. То прие-
ма идеите и същността на редактора. Мразя своите стихове, за-
щото не открих себе си в тях.” 

Биляна бе мъртва и всичко бе свършило. 
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ЧАСТ ВТОРА 

ПРЕД БЕЛИЯ ЛИСТ 
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ДЕВЕТА ГЛАВА 
Денят беше толкова топъл, колкото топли са дните през лято-

то. Дърветата бяха толкова зелени, колкото са през лятото. Само 
улиците бяха затрупани с жълти листа, които при всеки повей 
на вятъра се отронваха от излинелите си клони и бавно падаха 
на земята, заспивайки. 

Ели вървеше към новото си училище. Гледаше разсеяно игра-
та на слънчевите лъчи с вятъра, която караше сенките на листата 
да танцуват по тротоара и да се крият в пукнатините на изпот-
рошените му плочи. Усмихваше се, щастлива от това, че най-по-
сле ще учи в елитно училище. 

Биляна бе мъртва, но всичко започваше. 
Започна още тогава, десет дни след смъртта й, когато Ели на-

върши четиринайсет години и животът продължи. Същият... 
Един след друг си отиваха дните, най-дългите дни на лятото, 
най-светлите, най-топлите, най-отрудените и най-решаващите - 
за следващите четири години от живота й. Конкурсният изпит 
дойде и отмина, неосъзнат, двайсет дни след смъртта на Биляна. 
И животът продължи. Все същият. Лятото настъпваше с жегата и 
свободата си. Ваканцията властваше - с дългите си пътища и нез-
найните места, в които свършваха. Скритите тайни туптяха като 
сърца и чакаха да бъдат открити. И ги откриваха - черно-зелени-
те клони на родопските борове, златно-зелените сенки под тях, 
нощните огньове под чеверметата, и песните, изпълващи нощ-
та... протяжният вой на гайдите, пленник на меките хълмове и 
бездънната сила на човешкия глас, пронизваща преградите на 
пространствата. Една след друга звездите падаха, едно след дру-
го изгряваха скритите лица на света... Лятото свършваше, после-
дното лято на детството. Отнасяше със себе си първия истински 
успех и поднасяше първото предизвикателство. 

Ели вървеше към новото си училище и не се страхуваше от 
предизвикателства. Крачеше тръпнеща и  искаше да разбере ка-
ква е - такава, каквато мислеше, че е; каквато искаше да бъде... 
или... 

Тополите ронеха жълти сълзи - като в съня й. Засипваха пра-
шните улици, затрупваха тротоарите. Сини и спретнати, учени-
ците вървяха към училището. Като разпилени камъчета по улей 
се вливаха в отворената паст на двора. Зелена желязна ограда, 
желязна врата... Прекрачи прага и влезе. В новия живот? Нали 
животът беше все същия... 

И денят бе същия. И болката от съприкосновението със света. 
И страхът, че няма да се вмести, че ще остане вън, отхвърлена, 
излишна. Влезе вътре, понесена от синия поток на учениците. 
Изгуби се. Отвсякъде я гледаха лица, които не познаваше. Десет-
ки, стотици... Намери се - открита, уязвима и уплашена. Строиха 
ги. Подредени в редици ги поздравиха. Гърмяха тонколоните на 
училищната уредба, бронзовата камбанка, окичена с цветя се 
опитваше да ги надзвъни. Тържеството свърши. 
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Влязоха в клас. Трийсет непознати деца. Стоеше до вратата и 
гледаше как чиновете се изпълват с тела. Полупразен остана са-
мо първият чин, до вратата. На него седеше дребно момиче с 
блестяща коса, свита на кок. Ели се огледа отново. Имаше къде 
да седне. Последният чин, до прозореца беше празен. Стаята се 
залюля, подът потъна под краката й. Светът изчезна. Сама беше 
в кухото тяло на онова, което допреди миг бе било пространство. 
Вселената изсмука мозъка й и го запрати там, докъдето горящи-
те й слънца още не бяха стигнали. Куха, крехка черупка на оно-
ва, което допреди миг бе била, Ели знаеше, че сега трябва да из-
бира не мястото си в клас... От бялото нищо, в което бродеше съ-
знанието й, тя виждаше, че две пътеки започват от краката й и 
знаеше, че сега трябва да направи първата крачка по едната от 
тях. Черен сняг закапа по тавана. Звездите продължиха лудия си 
бяг към нищото. Ели прекрачи прага. Докосна рамото на моми-
чето от първия чин. 

- Здравей, казвам се Даниела. Свободно ли е мястото до теб? - 
гласът й, стържещ, едва се чуваше сред врявата от чужди гласове. 

- Седни. Аз съм Диляна. 
Погледнаха се, усмихнаха се и заговориха - така, като че ли 

цял живот се бяха познавали. 
... 
Слънцето грееше като през лятото. Напуканите плочи на 

тротоарите ловяха топлината му и я връщаха на въздуха над тях. 
Горещо бе - като през лятото. Само тополите ронеха жълти сълзи 
и затрупваха тротоарните плочки - есен бе. Ели се връщаше - от 
новото училище, по новия път, към стария дом. И се усмихваше 
- на жълтите листа, които падаха в косите й и жълтите лъчи, кои-
то палеха очите й и я правеха да изглежда златиста. Щастлива 
бе, защото знаеше, че вече има това, което никога не беше имала. 
Усмихваше се и вървеше по новия си път. Листата шушнеха в 
краката й, а думите в ума й. „Единствена и за цял живот?” Да, бе-
ше сигурна. Намерила я бе, приятелката си за цял живот... Проз-
рение ли бе, или асоциация, родена от стар спомен? 

...Денят бе топъл и слънчев и прашен... каквито са дните на 
ранната есен. Помнеше лицето на баща си, увито в бели паяжи-
ни и блестящо - дали от влага, или от слънчеви лъчи, пречупени 
от тънките прозрачни нишки - не разбра... но помнеше, че бе 
щастливо. В ръцете си държеше огромен оръфан тефтер. Кехли-
барени, очите му горяха и правеха пространството край него 
светло. 

- Намерих го...- гласът на Димитър бе глух и невярващ.- На-
мерих търговския дневник на дядо... 

Тогава Ели  беше малка и не разбираше защо е важно, но зна-
еше, че е. Баща й слезе от тавана на старата семейна къща, изту-
паха праха от твърдите корици на тежкия тефтер и го отвориха. 
Колони от цифри, бележки в полетата, имена. Отвреме-навреме 
Димитър възкликваше и продължаваше да отгръща пожълтели-
те страници. Ели нищо не разбираше. Тогава дори не беше чува-
ла за търговски сделки, за приходи, за разходи и за печалба. Ба-



63 
 

ща й отгръщаше старите страници ту бавно, ту трескаво бързо. 
Седнала срещу него тя ги гледаше наопаки, впримчена от очак-
ването нещо да се случи. Ели протегна несръчните си детски 
пръсти и без да иска пропусна няколко листа. В средата на цяла 
празна страница, с едрия почерк на пра-дядо й, който вече се бе 
научила да разчита, бе написано: „Видях я седнала на ритлата. 
Пена, дъщерята на даскал Неделчо. И рекох си - тая ще бъде. И 
биде. Единствена и за цял живот.” Пра-баба й, Пена... 

Думите, като отлети от разтопен метал се врязаха в ума й. То-
гава, когато друго още не разбираше разбра, как думите, някога 
написани, остават да живеят след този, който ги е писал, и носят 
в себе си ума му и всичко, което е бушувало в него... 

Тополите плачеха с жълти сълзи. Ели се спъна и падна. Усми-
хна се, бършейки кръвта от коленете си с раздрани длани. И бе 
щастлива, защото вече бе сигурна, че е прозрение... И вече знае-
ше, че трябва да си направи дневник - тих пристан за всички ми-
сли и прозрения, родили се в ума й... 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, страница първа 

...Вървя по улиците и гледам лица. Безброй лица, различни ли-
ца... Дали зад всяко има човек? Различни хора, различни съдби... Без-
брой... Къде е моето лице? 

   Стоя пред огледалото и гледам лицето си. Гледам огледалото - 
в лицето си. Огледало в огледало, лице в лице. Кое е моето? В кое от 
тях живея... В кое от тях се крие мисълта?... 

Луната хвърляше лъчите си като сребърна паяжина върху 
листа. 

Ели вплиташе пръстите си в нея, предеше тънки нишки като 
митична героиня и с тях ловеше разпилените си мисли... 

...Какво е мисълта? 
Стоях над учебник по анатомия и четях... За нервните връзки, 

за рефлексни дъги... Преплитат се пред очите ми - черните букви, 
цветните схеми и онези дъги, скрити в мен, по които препускат 
безмълвно импулсите на мисълта ми... И сепната се питам - кога-
то мисля за мисълта - кой всъщност мисли? 

Стоях над учебник по анатомия и четях за мозъка... Човешки-
ят мозък - с шест дяла, изградени от бяло вещество, покрити със 
сива мозъчна кора с дълбоки гънки... Две шепи вещество, което кла-
сифицираме, за да изучим. Изучихме ли го? И кой кого изучи... Чо-
векът мозъка, или мозъкът човека? 

Стоях над учебник по анатомия и мислех - какво е човешкото 
съзнание. Къде се ражда, къде се крие? То ли зависи от нас, ние ли за-
висим от него? 

Огледало в огледало, лице в лице, мозък в мозък... 
Къде да намеря своето съзнание?... 
... 
Есента оголи клоните на дърветата, превърна небето в мръс-

но одеяло, с което пови слънцето и дните станаха студени и къ-
си. Вълнението от началото на новата учебна година в новото 
училище бе затрупано под купища домати, удавено бе от зло-
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вонния им дъх, идващ от палетите, струпани край кооператив-
ните блокове, задушено - от пожарищата по нивята, стелещи 
черни сажди върху всички, работещи по тях. Талазите на край-
дунавските мъгли превръщаха бригадирските дни в сцени от 
сюрреалистичен филм и само вечерите, когато децата се завръ-
щаха уморени в домовете си бяха такива, каквито винаги са би-
ли. Ели обичаше тези вечери. Обичаше да измива черното от се-
бе си и стоплена да се сгушва във фотьойла до Ана, да разгова-
рят в сгъстяващия се мрак, докато Димитър изпълва зад тях безб-
рой листи с решени задачи. Обичаше да се затваря в стаята си и 
да рисува, но най-много обичаше тренировките по фехтовка, ко-
гато си представяше, че е Д’Артанян и сразява с рапирата си 
враговете на слабите и беззащитните и воюва с нея за приятелст-
вото и ценностите, които сега откриваше. И беше щастлива, ко-
гато, под тъмносиния свод на небето, ръка в ръка с Диляна оти-
ваха на опера, на балет, или на симфоничен концерт. Но тогава 
горчивата тръпка от спомен за друго време и за друг живот, ко-
гато ръка в ръка с Биляна ходеха на концерти, а дядо й свиреше 
на сцената, я караха да се чувства раздвоена в днешния ден и във 
вчера и несигурна във всички идващи дни. 

Нощем, когато в ушите й звучеше музиката, а очите й рисува-
ха арфи от лунни лъчи, тя сядаше пред бюрото си, отваряше те-
традката с дебели черни корици, която бе нарекла ДНЕВНИК и 
пишеше... 

... „В мен живеят две души...” е казал някой... 
В мен живеят милиарди. Но коя съм аз, сред всичките? 
Днес ли живея, или Вчера? Или всяка секунда от всичките че-

тиринайсет години на моя живот е една Даниела, все същата и все 
различна? Как да се намеря... 

Ще знам ли някога отговорите на въпросите без отговор? 
Не знам... 
Аз търся... 
... 
Стаята поглъщаше гласовете им. Книгите, затрупали две от 

стените й ги улавяха и ги скриваха между страниците си. Стру-
ните на пианото тихо вибрираха и ги връщаха към голите тапе-
ти, по които се стичаха и потъваха в дебелия килим на пода. 
Малката холна масичка бе отрупана с празни чаши и чинии, ди-
вана и фотьойлите се задъхваха под тежестта на човешките тела. 
Въздухът, синкав от цигарен дим, бе плътен и пълен с очакване. 
Диляна и Ели, кацнали на една табуретка в ъгъла на стаята, ло-
вяха всяка дума на седналите край отрупаната масичка. От вре-
ме на време се споглеждаха - щастливи, че са се намерили сами, 
и с приятелството си са съживили старото познанство на родите-
лите си. Ана, успокоена, че е приключила със задълженията си 
на домакиня усещаше, че прекалено емоционално се опитва да 
защити позицията си. Пое дълбоко дъх и замълча. Димитър се 
усмихваше и кимаше в знак на съгласие с доводите на Ирина - 
сестра на най-добрия му приятел от детинство и майка на Диля-
на. Задълбочен и бавен в реакциите, действията и съжденията 
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си, последен заговори съпругът й Йордан. Несъгласна не с осно-
вното, а с детайлите, Ана изля върху всички поредния си слове-
сен порой. Ели усети напрежението, което скова гърлото на ба-
ща й и се опита да се вмести в разговора, но не успя. Мислеше 
точно като Ана и беше сигурна, че ако може да говори вместо 
нея ще убеди всички в правотата й - не като им натрапва различ-
ното, а като им подскаже общото в позициите им. Пое въздух и 
заговори, но думите й се изгубиха сред гласовете им, които се 
кръстосваха като остри, лъснати до блясък шпаги. Само Диляна 
я чу, вдигна рамене и почти изкрещя в ухото й: 

- Защо спорят, щом мислят еднакво? 
Ели й отвърна по същия начин: 
- Защото още не са разбрали, че мислят еднакво... 
Кацнали на табуретката, в ъгъла на стаята, те не чуха тиши-

ната, която ги обгърна. Все още опитвайки се да надвика стихна-
лия вече глъч, Ели продължи: 

- А ти? И ти ли мислиш като тях? 
- Естествено. Никой нормален човек не може да мисли, че жи-

веем нормално. 
Ели мълчеше. Очите й обхождаха релефните шарки на розо-

вия тапет - повтарящи се до безкрайност различно закривени 
линии... Такива ли бяха човешките мисли - уж различни, а все 
еднакви? 

- От толкова време сме свикнали да възприемаме себе си като 
самотни рицари, воюващи за забравени идеали с цялото чуждо 
нам общество, създадено от цялата враждебна нам държавна ма-
шина, че сме забравили колко всъщност сме еднакви...  

Ели стреснато вдигна очи и срещна погледа на Александър. 
Изпълнил цялото пространство с физическото си присъствие, 
той несъзнателно бе приковал вниманието на всички. 

-...Искаме да бъдем различни... някога може би сме били, но 
те все повече ни правят еднакви, макар и не точно такива, какви-
то искат да бъдем...- Александър пое дъх преди да продължи. 

- Не, не си прав. Самият факт, че спорим, ни прави различни, 
и това, че искаме да се съхраним, и това, че се опитваме да възпи-
таваме личности, и това...- Ана говореше толкова бързо, че думи-
те й се застигаха, преплитаха се, препъваха се една в друга и не 
успяваха да догонят мислите й... 

Стаята поглъщаше гласовете им. Диляна и Ели, седнали на 
табуретката слушаха унесени. Не знаеха какви са - какви искат 
да бъдат, какви трябва да бъдат. Само смътно усещаха, че трябва 
да противостоят на живота, който като мътна река течеше вън, 
до самите стени на тихите им домове и влачеше труповете на 
мъртви дървета и удавници. 

... 
Нощта преваляше. Затрупала стъклото на вратата си с одея-

ло, Ели пишеше. Нощната й лампа, нажежена светеше и изряз-
ваше от околната тъмнина конус от жълти лъчи. Върху светлия 
кръг, получен от пресичането му с плота на бюрото, лежеше  
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ДНЕВНИКЪТ, отворен на страница трета: 

...Между небето и земята съм... 
Не мога да стигна стремежите си - недостижими са. И назад не 

мога да се върна - всички пътеки към традицията отрязах. Захвър-
лих ги. Единственото спасение е и други да увиснат като мен - ме-
жду небето и земята... 

Гласовете, отдавна погълнати от стените на стаята, още кън-
тяха в главата й. И образите, разпаднали се на съставните си час-
тици, които допреди час ги правеха реални, се бяха скрили в 
спиралните ръкави на тапетите. Ели ги ловеше с върховете на 
пръстите си и ги съживяваше върху хартията. И те отново ожи-
вяваха - по-плътни, по-цялостни, по-истински отпреди час. Разп-
лела вплетените гласове, тя ги извайваше отделни - такива, как-
вито бяха, или такива, каквито мислеше, че са. Лицата им се ус-
михваха от разхвърляните скици, очите им зееха като кратери, 
отвъд които виеха душите. Накъсаните хаотични щрихи родиха 
думите. И те плиснаха като летен порой. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, страница четвърта 

...Кога се отравят душите? Кога се развалят - от страх? Кога 
страхът избуява и се разпуква, кога бели червейчета започват да ги 
гризат... Кога изядени, душите стават еднакви, и вече не могат да 
се спасят? 

Седя пред бюрото си и пиша - кое ни прави такива, каквито 
сме? Гените на предците ни ли? безразборно смесвайки се при безб-
ройните си срещи, или светът сред който растем? Другите ли ни 
създават, или сме това, което създадем? 

Седя пред белия лист и пиша - такава съм, каквато искам... От-
как се помня съм това, което съм. Тялото расте и големее, умът се 
пълни с нови факти и идеи, но аз съм пак тази, която бях тогава, 
когато осъзнах, че съм човек. Генна памет, или инстинкт за само-
съхранение - не знам. 

Откак се помня, се стремя към едно - да прескоча възрастовата 
бариера... за себе си... И да я премахна - за всички... 

Затварям очи, стискам клепачи - да заключа в тях оня ден, ко-
гато, тригодишна, бях предмет в една стая, в която обсъждаха 
мен, но без мен. Възрастните говореха, но както се говори за маса-
та, за стола, за кучето на двора и за времето в края на месеца. Аз 
слушах и не разбирах - защо говорят така, като че ли ме няма. 
Опитах се да кажа нещо, макар че трудно подчинявах думите на 
мисълта си. Заговорих. Осъзнах, че съм заключена - в тригодишно-
то си тяло... Болката изпепели душата ми, а после като вакуум 
изсмука пепелта. Главата ми остана празна и кънтяща, съзнание-
то ми избяга надалеч... Светът за първи път избледня и пак се запа-
ли - в по-ярки багри, в онези, които не могат да се видят с очи. То-
гава видях Страхът -  излъчваше се от телата им, изял душите 
им, гризеше пространството край тях. Зейна вакуум. И в него бав-
но страхът се разслои - страхът на Чуждите, от мен, черен като 
вакуума, се спука, когато мозъците им изхвърлиха това, което счи-
таха за невъзможно, а именно - наличието на разум в тригодишна-
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та му къдрава глава и се успокоиха. Над него се изцъкли мръсносив-
кавият пласт на страха от загубата на статуквото, на силата, 
авторитета и монопола върху мненията - макар изхвърлили стра-
ха от странното, според собствените им критерии, те не можеха 
да изхвърлят страха за себе си. Погнуса плъпна към душата ми. То-
гава разцъфтя страхът за мен - страхът на тези, които ме обича-
ха. Хрупкавият розов страх - да не бъда наранена и подгонена, да не 
ме изгубят - страхът на Ана и Димитър с който ме вързаха за себе 
си и с който залепиха душата ми към тригодишното й тяло... Та-
ка душите се отравят. И по-добри не стават, макар телата да ра-
стат, а главите - поумняват. 

Отварям очи, разтварям клепачи - да изхвърля от тях оня 
ден... не искам вече да бъда предмет в ничия стая... 

...Откак се помня се стремя към едно - да премахна възрастова-
та бариера. Днес разбрах, че е безсмислено. Времето закопчава поко-
ленията в здравите си ремъци и ги затваря - обричайки ги на рег-
рес. И никой не забелязва как се изражда. 

Искам да се измъкна. Да бъда вън... Далеч от хватката на време-
то... Сама съм... Ще увиснат ли и други като мен - между земята и 
небето?... 

Луната залязваше. Звездите бавно следваха пътя й. Времето се 
разпадаше и освобождаваше тези, които можеха да понесат ра-
зюздания бяг на освободените стихии на пространството, с кои-
то можеха да бъдат едновременно навсякъде. 

Слънцето изгряваше. Денят бързо впримчваше уморените 
скиталци в здравия впряг на делничното. Правата на Времето 
отново се проточваше от Вчера към Утре и не оставяше място за 
брод - от Вчера към Утре. 

Дните се сменяха - един след друг - еднакви, отдавна изяли 
вълнението от началото на новата учебна година в новото учи-
лище. 

ДЕСЕТА ГЛАВА 
Вятърът виеше в улея на улицата и караше кестените да драс-

кат с кривите си пръсти по прозорците на гимназията. Спря за 
миг, да си поеме дъх, и с нова сила се стовари върху оголелите 
улици. И Диляна спря - да си поеме дъх. Не знаеше как да про-
дължи. 

- Представи схемата на атома на дъската, след това ще про-
дължиш с обясненията - думите на учителката по химия прозву-
чаха като отложена присъда - Даниела, говори, да се готви Деси-
слав... 

Кръвта замръзна в телата на трите “Д” и хукна разюздана в 
жилите на останалите от класа - за този час жертвите бяха опре-
делени. Ели се измъкна от мястото си като хипнотизирана и тръ-
гна към подиума пред черната дъска, Десислав безпомощно се 
огледа край себе си, търсейки отклик в очите на някого. Диляна 
дълбаеше тебешира с нокти, защото не се сещаше какво трябва 
да направи с него. 
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- Атомите не са неделими, както се е смятало някога...- започ-
на Ели отдалеч, за да даде възможност на Диляна да се сети как 
да нарисува схемата.- Състои се от плътно ядро, състоящо се от 
протони и неутрони, което, като цяло е заредено положително и 
от електронен облак... 

- За устройството на атома трябва да говори Диляна, а твоят 
въпрос е за принципа на неопределеността. 

- Да, но той е свързан с електронния облак, защото точно спо-
ред този принцип, не можем да определим точното място на 
електрона в пространството в някой определен момент и... 

- Достатъчно! Десислав да направи общ преглед на химични-
те съединения и да направи връзка между свойствата им и строе-
жа на електронната обвивка... 

Десислав шумно преглътна и заговори за общите свойства на 
химичните елементи, Диляна бързо рисуваше протоните и неу-
троните в ядрото на атома, Даниела гледаше танца на кестените, 
учителката разгръщаше дневника, а учениците пазеха пълна ти-
шина, гледайки в плотовете на чиновете си... 

-Ели...Ели?! - Диляна довършваше схемата, Десислав, обясне-
нията си - Ели, защо електронният облак да е свързан с принци-
па на неопределеността? 

- Нали точно затова се нарича „облак”, място, където електро-
нът би могъл да бъде открит... а не е „орбита”, както е при пла-
нетите - прошепна Ели и усети, че прекали. 

- Да, знам, но защо? Кажи ми нещо за осморките и детелини-
те, моля те, кажи... Свързани ли са с този принцип и защо? 

Ели упорито гледаше одърпаните клони на кестена, които се 
опитваха да влязат в стаята и много й се искаше да се хване за тях 
и да избяга. 

- Ели, Ели... кажи защо? 
Тишината в стаята бе станала толкова плътна, че можеше да 

се нареже и да се изяде, стига да имаше кой да я преглътне. Тога-
ва учителката затвори дневника и шумът от прилепващите му 
страници прозвуча като топовен гърмеж. Смехът й, весел и зара-
зителен, взриви класната стая. 

- Браво, Диляна! Отличен! Даниела, Десислав, оставете си бе-
лежниците на катедрата. За днес стига... 

Всички се смееха, дори сълзи блестяха в нечии очи, а други се 
задъхваха. Само трите „Д” стояха на подиума и не знаеха какво 
да правят. 

- Е, какво, оглушахте ли? Или сте забравили ученическите 
книжки? В такъв случай, лошо, ще ви пиша забележка в дневни-
ка, е? - тя продължаваше да се смее, а по бузите й се стичаха вла-
жни вадички - Хайде, Диляна, отнася се и за теб... Отлични оцен-
ки се поставят не само за добри отговори, но и за добри въпро-
си... Не се шегувам, твоят въпрос беше добър... 

... 
Коридорите, превърнати в сини потоци пулсираха с нервен 

ритъм. Глъчката бе оглушителна. Натоварени с палта и чанти, 
учениците се пренасяха от стая в стая. Излезли от кабинета по 
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химия, който можеше да се нарече така, те се строиха пред „ка-
бинета” по математика, който представляваше стая с голи стени, 
шестнайсет чина, от които един за учителя, а останалите подре-
дени в три редици, и черна дъска. Нахвърляха чантите си под 
прозорците, облегнаха се по радиаторите и зачакаха звънеца. 
Учениците от по-горните класове влизаха по стаите, но осмокла-
сниците трябваше да бъдат приучени към кабинетната система 
и прекарваха междучасията си по коридорите. В момент като то-
зи, Ели съжаляваше за старото си училище. Седнала върху чан-
тата си, тя бе затрупана с тетрадки, учебници, сборници и уреди 
за чертане. Скупчени до нея стояха Силвия и Нели, а някъде зад 
тях надничаха и други. Ели се опитваше да надвика врявата, но 
знаеше, че няма да успее. Изведнъж, тълпата край нея оплътня 
чудовищно, стори й се, че ще бъде затрупана и смазана. После 
всички отлетяха. 

- Таню Михов щял да изпитва на задачите от домашното - чу 
тя и видя, че тетрадката й с домашното е изчезнала. 

Звънецът удари. Глухият му звук строи отново всички осмок-
ласници пред класните стаи. Таню Михов, заел една трета от на-
пречното сечение на коридора бавно се поклащаше към тях. От-
ключи вратата. Всички, тихи и хрисими, влязоха в кабинета. Ча-
сът започна с проверка на домашните тетрадки. Кой знае как и 
от къде, тетрадката на Ели беше на чина й. Тя усети тежкия пог-
лед на учителя в гърба си и се сви, очаквайки упрек. 

- Добре. Много добре...- каза той, и продължи обиколката си 
между редиците - Така, така... тук май нещо... е, ще видим, ще 
видим... Е, хайде, момче, излез на дъската, да я напишеш там тая 
задача... хъм... може и някоя друга... 

Стилиян, който беше успял да препише задачата малко пре-
ди часа, но дори не можеше да си спомни условието й, с мъка от-
лепи тялото си от чина и с натежали крайници тръгна към дъс-
ката. Остана сам. Само тежкото жужене на забравена от есента 
муха му подсказваше, че има и други живи същества. Крадеш-
ком извърна глава назад, към трите стройно подредени редици с 
чинове. Очите му трескаво обходиха затворените лица на учени-
ците. Учителят, невъзмутим, продължаваше обиколката си. 

- Е, днес само Стилиян ще е късметлия...- погледна недокос-
натото черно на дъската и продължи - Ти май си забравил зада-
чата... Е, нищо, друга ще ти дам... Пиши. Страните на успоред-
ник са 1 сантиметър и 3 сантиметра, а острият ъгъл между диаго-
налите му е 45 градуса. Да се намери лицето на успоредника. 

Точката в края на изречението падна като камък върху глава-
та на Стилиян. Камък, който отпуши капака на резервоара, в 
който се съхраняваше ужасът от душите на целия клас. Учителят 
раздели площта на черното дъска на две с вертикална тебешире-
на черта, обърна се с гръб към изпитвания и започна да изпълва 
своята половина с условията на други задачи, които останалите 
ученици трябваше да решат. Стилиян акуратно нарисува успо-
редника АВСД и надписа страните му АВ=а=3 и АД=в=1. След 
това остави тебешира върху подложката на дъската и се замисли. 
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Всъщност, не се замисли, защото чувстваше главата си напълно 
празна, а се заслуша, надявайки се да чуе нещо, което би отклю-
чило заключената врата към люлеещото се познание, което има-
ше за успоредниците и за лицата им. Шум от падащи учебници 
по пода привлече вниманието му. 

- Задачата е абсолютно същата, като тази от домашното... са-
мо числата са различни - успя да прошепне Диляна, навеждайки 
се да прибере моливника си и учебника по геометрия. 

Таню Михов я стрелна с тежък поглед и продължи да пише 
по дъската. Стилиян мъдро стоеше с ръце в джобовете и очаква-
ше да чуе нещо по-съществено от току-що получената информа-
ция, която в случая му бе съвсем излишна - нямаше никакъв спо-
мен от домашното. 

- Ели, Ели... как беше онази формула за лице на успоредник... 
лицето е равно на една втора Д1 по Д2 по синус алфа, където ал-
фа е острия ъгъл между диагоналите Д1 и Д2...- Диляна се бе 
обърнала с гръб към учителя и говореше достатъчно високо, за 
да бъде чута не само от Ели. 

- Точно това е формулата, но с какво ще ти помогне, ако не 
знаеш дължините на диагоналите? - прошепна Ели, достатъчно 
високо, за да бъде чута от Стилиян, който започна трие с ръка 
това, което току-що бе записал под диктовката на Диляна. 

- Да, вярно, но какво ни пречи да направим една система от 
две уравнения с две неизвестни и да си я решим? Както знаем, 
Д1 на квадрат плюс Д2 на квадрат е равно на два пъти а на квад-
рат плюс в на квадрат... Да не забравиш скобите! - извика тя дос-
та по-силно, отколкото трябваше, защото видя, че Стилиян запи-
сва почти буква по буква това, което казваше. 

- Разбира се Диди, точно така... От триъгълник АРД, където Р 
е пресечната точка на диагоналите... Ели си пое дълбоко въздух, 
за да даде възможност на Стилиян да нанесе на чертежа точка Р 
и продължи - та ако за този триъгълник приложим косинусовата 
теорема ще получим, че Д1 по Д2 е равно на а квадрат минус в 
на квадрат върху косинус алфа... , а алфа, както знаем от услови-
ето, е 45 градуса... та-а ще получим, че лицето е равно на хъм... 
една втора а квадрат минус в квадрат... Съкращаваме синус със 
косинус от 45 градуса... и така 9-1 върху 2... четири квадратни 
сантиметра... Това е... Диди, и ти ли го сметна така? 

- Точно така, - прошепна Диляна, доволна, че този диалог 
най-сетне приключи, а Стилиян, пристъпвайки от крак на крак, 
триейки и пишейки, се приближаваше към решението на зада-
чата. 

Ели гледаше разсеяно това, което учителят пишеше по черна-
та дъска и с досада си помисли, че твърде много напомня току 
що решената задача, както и тази от домашното. Не й се смята-
ше вече, затова обърна тетрадката на последната й страница, взе 
молива с лявата си ръка и започна да рисува триъгълници и 
описаните им окръжности. Не обичаше да използва пергел, но 
знаеше, че трябва да направи изследване на задачата, за да я до-
върши докрай... Стилиян продължаваше да пише и да трие, за-
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щото терминът “косинусова теорема, приложена към триъгъл-
ник АРД” му звучеше твърде абстрактно и му беше трудно да 
извлече конкретното от него. Таню Михов се разхождаше между 
редиците и наблюдаваше кой какво пише, без да трие. Диляна 
вече беше написала решенията на две от трите представени на 
дъската задачи, Ели още не беше довършила изследването на 
Стилияновата, когато той тихо се обади. 

- Готов съм. Лицето на успоредника е четири квадратни сан-
тиметра... 

Всички вдигнаха очи към дъската. Чертежът стоеше спретна-
то нарисуван най-горе, под него, добре подредено стоеше реше-
нието на системата, а най-отдолу бе отговорът, подчертан с въл-
нообразна линия. От последния чин се чу сподавен саркастичен 
смях, за миг увисна пълна тишина, а после бе раздрана от почти 
панически прошепнатото “не!” на Ели, което бе повторено висо-
ко от Стилиян. 

- Не. Моля да ме извините, все още не съм готов...- думите му 
увиснаха, като ръцете му висяха, безсилни, край тялото. Чакаше. 

 - Няма решение. Такъв успоредник не съществува, не може 
да бъде начертан... 

Стилиян бавно изписваше буква по буква това, което чуваше. 
От последния чин се чу приглушен смях: 

- Аха, сетиха се най-после... 
Симо, олимпиецът, шумно затръшна тетрадката си и свирепо 

изгледа Стамен, другия олимпиец, който си позволяваше да се 
забавлява за сметка на бавно мислещите Ели и Диляна, които все 
пак бяха успели да измъкнат Стилиян от затруднението му. 

- Да беше го направил по-бързо ти...- просъска той и със страх 
зачака да види какво са измислили момичетата от първия чин. 

Момчето на дъската начерта отново отсечката АД с условна 
дължина 1 см, очерта с пергел множеството от точки, от което та-
зи отсечка се вижда под ъгъл 45 градуса и зачака нови указания, 
които не закъсняха. Изписвайки буква по буква с прецизния си 
почерк всичко, което чуваше, той скоро показа на класа, че зада-
чата наистина няма решение, защото успоредник със страни а=3 
см, в=1 см и ъгъл между диагоналите 45 градуса не съществува. 
Просто отсечката АВ/2 бе твърде дълга, за да се пресече с дъгата 
от окръжност, от която отсечката АД се вижда под ъгъл 45 граду-
са. Стилиян старателно подчерта с вълнообразна линия новото 
решение на задачата в<a<b.cotgL, или 1<a<1.(1+ 2) 

- Хубаво Стилияне, сядай. Добър писар ще стане от теб...- пос-
ледните думи на Таню Михов се удавиха в смях, волен и ведър, 
изтръгнат от двайсет и няколко облекчени гърла.- Е, решихте ли 
всички задачи от черната дъска? Който не е, да си ги реши за до-
машно... другите да слушат. Искам всички добре да разберете и 
да запомните, че математиката не е сметки. Винаги трябва да сме 
сигурни, че това, което търсим, съществува. И това трябва да бъ-
де принцип, да се прави винаги, не инцидентно, ако се сетите. 
Винаги трябва да правите изследване, дори когато задачата не е 
построителна... Така. Днес всички имахте домашно. Някои си го 
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бяха написали, други се бяха постарали да си го препишат цяло-
то... Стилиян не беше от тях. Той беше написал задачата без изс-
ледването. И не беше единствен. Накарах го да реши подобна, 
но съвсем не същата задача на дъската, за да видите всички, как 
можем да сметнем и то при всички правила на изкуството за 
смятане, че лицето на нещо, което не съществува в пространст-
вото е 4 кв. см... Свободни сте. 

Звънецът удари. Таню Михов пусна парчето тебешир, което 
бе останало в ръката му на пода и напусна класната стая с клату-
шкаща се походка... 

... 
Слънцето залязваше и позлатяваше въздуха. Отразяваше се в 

прозорците на сградите и ги правеше да изглеждат облени с 
кръв. Отиваше си денят. И този ден - цветен лъч, изтръгнат от 
белите талази на зимата. Свита на топка във фотьойла си, Ели 
чакаше последният слънчев лъч да угасне. Не искаше да влезе 
отново в задължителната рамка на дните, които, тихи премина-
ваха през нея и без да разбере я смазваха. Не искаше - обляна в 
умиращи лъчи да стане, за да отиде пред тъмното бюро, върху 
което чакаше купът с учебници за утре. Не искаше, но трябваше.  
Съвестта й, гузна от безделието се разбунтува и й отне способно-
стта да мисли и да преценява. Усещането, че пропилява живота 
си се пробуди, изригна като кален гейзер и я удави. Секундите, 
избягали от часовника на стената, хукнаха към нея. Прегазиха я.  
Видя как се превръща в кърваво петно, което, щом слънцето за-
лезе, ще изчезне без следа. Секундите спряха. И времето спря. 
Превърна се в точка, в която можеш да бъдеш навсякъде. Ели ба-
вно измъкна вкочаненото си тяло от меката прегръдка на фо-
тьойла и го остави върху твърдия стол пред тъмното бюро. Куп-
чината с учебници чакаше недокосната. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, страница поредна 

...Секундите спряха лудия си бяг. И спряха Времето. Изтръгнах 
се от мястото, определено ми в Пространството. Избягах... Не ис-
кам да съм тук, не искам да съм днес... Къде да бъда? И кога... Търся 
отговорите на въпросите без отговор... Какво безсмислено начина-
ние... Всеки ден отговорите бягат, а въпросите се трупат в черна-
та дупка на съзнанието ми, както материята и енергията се тру-
пат в гравитационния център на колабирала неутронна звезда... И 
пробиват моята Вселена и ме изхвърлят... Къде? Кога? Заблуден 
електрон, неопределено препускащ в отреденото му определено и 
оформено пространство... без време... Това ли съм аз? Как да търся 
каква съм, как да искам да бъда, щом не знам има ли ме... Как да 
търся площта на лицето си, щом не знам как да докажа, че същест-
вува... 

Слънцето догаряше. Златото на въздуха се превръщаше в 
олово, като в несполучлив алхимичен сеанс. Сградите се отърс-
ваха от кървавите си одежди, разрухата оставаше в обитателите 
им... Моливът тихо скърцаше по бялата страница и оставяше 
върху нея черната си следа. 
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...Сама ли съм в тоя свят?! 
Искам да питам. Искам да ме чуят. Искам да ми отговорят. 
Тишина. 
В съседната стая глухо грухти телевизор... Не искам неговите 

отговори. 
Тишина. 
Не искам да бъда заключена между моите шест стени... 
Ще придобия ли някога нужната енергия - да ги надскоча... За да 

трептя прилежно в новото си измерение?! 
Не искам... 
Пленница на макросвета, здраво сграбчил тялото ми с лапите 

на трите си познати измерения, аз искам да изхвърля душата си 
“отвъд”. Отвъд, отвъд, където няма “тук” и “там”... Където, за да 
отидеш от “тук” до “там”, няма да е нужно да преминеш през вси-
чки точки между “тук” и “там”... Как да стигна в пространство-
то между ядрото и периферията на атома? Или в пространство-
то отвъд Вселената?! Където, в неструктурираното празно на но-
щта звездите още не са стигнали... 

Тишина. 
Мислите бавно си проправят път към края на Вселената. И бя-

гат. От тези, които отчаяно крещят и чакат отговор. 
Тишина. 
Искам да говоря. За всичко. 
Искам! 
Но няма с кого... 
Защото и в днешния век горят еретиците. 
Защото и днес обществото се страхува от новото. 
Защото всеки различен е враг... 
... Получих добро възпитание - научиха ме да мисля за всичко. 

Но мислите ми остават заключени в мен. И препускат към края на 
Вселената... Електромагнитни вълни, разпространяващи се със 
скоростта на светлината - ще се върнат ли някога обратно? Няко-
га, някога... когато ще бъдат уловени от чудовищна маса, която ще 
ги усуче около себе си и ще ги запрати назад? Някога, някога... кога-
то няма да бъда сама... 

Догоряло, слънцето бе разхвърляло жарта си върху небесната 
твърд. Оловен, въздухът тежеше. Посивял, моливът оставяше 
бледа следа по потъмнелите страници... 

...Ако мислим черно, по-бели ли ставаме, когато мълчим? 
Искам да говоря!!!  
Тук и днес...  
Искам!!! 

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ страница последна 

...Няма полза от дневници - кой ги чете? 
Аз искам да ме четат... Може би защото не мога да говоря... 
Новата учебна година беше започнала - както винаги, с капе-

щи жълти листа от зелени дървета. И с експлозия на скрита 
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енергия. После идваше ноември, със сковаваща сивота изсмуква-
ше всичката жизнена сила и захвърляше човешката обвивка на 
декември. Несбъднатият мит за бели преспи отнасяше и душата. 
И годината свършваше - затръшнала капака на несбъднати меч-
ти с коравата длан на безсмислено отминалото време. Хората ос-
таряваха - за една нощ и сковани от страха пред времето си обе-
щаваха, че от утре, да от УТРЕ, ще започнат нов живот. Но утре 
се оказваше точно същият ден като вчера, и животът си беше все 
същия. И януари минаваше - неосъзнат. И февруари идваше, и 
март. Пролетта нахлуваше - с цветята и с пчелите и с ароматите. 
Със завърналите се щъркели и с умората, която пречеше на 
слънцето да бъде видяно. Неуспели да излязат от зимното си 
вцепенение, хората попадаха във властта на лятото, което ги съ-
буждаше, натрупваше енергия в тях и ги оставяше - на есента. 

И кръговратът се повтаряше. До безкрай. 
„Не, докато един ден всичко свърши за някой от нас. И тогава - 

край. На надеждите и стремежите. И на възможността да се достиг-
не съвършенството. И да се преродим - в богове. Защото не безсмърти-
ето прави боговете, а...” 

Открих, открих, открих... 
Ели умираше в съня си, от невъзможността да се събуди.  
Събуди се. Стана от леглото, заперди с хавлията си стъклото 

на вратата и светна нощната лампа. Като в магически конус свет-
лината я отдели от света. Извади купчина бели листи от чекме-
джето на бюрото си, порови за подострен молив. И написа най-
горе на първия лист: „Генът на смъртта”. Прозорецът се отвори - 
към другата Вселена. Тази, която съществуваше успоредно на чо-
вешката Вселена, но в която цветовете бяха по-ярки - стига да 
можеха да се видят без очи. Ели погледна през прозореца и про-
дължи - с вика, който я събуди. Ръката й се движеше, тласкана от 
мисълта. От избухналата мисъл, събрала въпросите и отговорите 
на толкова безсънни нощи. И мъдростта - на целия й живот. 

ГЕНЪТ НА СМЪРТТА 

„Слънцето залязва. В стаята нахлуват кървави отблясъци, зае-
дно с настъпващата нощ. Уморените ми очи наблюдават играта 
на угасващите лъчи с чупките на кристалната чаша пред мен. Хи-
ляди отблясъци се пръсват - като разбит кристал. Но чашата е 
здрава. Протягам ръка към ампулата - за кой ли път. Срязвам я и 
изсипвам съдържанието й в чашата с пречупващите се лъчи. Кали-
ев цианид - гледам го с безразличие през красивото стъкло... 

... 
- Открих, открих! Открих! 
- Какво става? 
- Кой крещи като луд?! 
- Това е научна лаборатория, а не панаир... 
- Открих! Открих! Открих... 
Тогава открих гена на смъртта. И станах безсмъртна. 
- Открих гена на смъртта - сега сме безсмъртни. Разбирате ли? 
- Глупости. 
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- Глупости ли? Защо да са глупости - тя отдавна работи върху 
този проблем. 

- Това не е проблем - това и безумие. 
Така мислеха хората от моята лаборатория и моя век. И бяха 

прави. Защото не бяха готови. 
- Елате, ще ви покажа нашето безсмъртие. Сега ще бъдем като 

богове. Хората ще станат богове. 
- Богове ли? Не безсмъртието прави боговете, а съвършенство-

то... 
- Разбира се, но можем ли да станем съвършени без безсмъртие? 

Безсмъртието е път към съвършенството. 
- Няма съвършенство. Това е утопия. Както боговете са уто-

пия. Въплъщение на представите ни за съвършенство. 
- Скептик - нима не вярваш в моето откритие? Нима не вяр-

ваш в бъдещето? 
Погледнах очите му - в тях имаше усмивка и любов - последни-

те усмивка и любов, които видях в очите на човек - като човек. То-
гава не им обърнах внимание - не ми бяха нужни. Сега... много е къс-
но... 

- Естествено вярвам, но само защото е твое откритие и те 
прави щастлива. 

Приех думите му като лична обида и отвърнах с първото кли-
ше, което ми дойде на ум: 

- Щастлива съм, защото ще направя хората щастливи. Защото 
открих щастието им. 

- Ти направи само едно научно откритие, което трябва да оста-
не в лабораториите, защото, ако излезе вън от тях, ще се превърне 
в бич за човечеството. 

Това вече преля чашата на търпението ми: 
- Какво, да остане в лабораторията? Още сега трябва да се опи-

та... 
- В никакъв случай - това е антихуманно... 
Така беше, но исках да бъда безсмъртна. През целия си живот 

бях се стремила към това. И когато открих пътя към безсмъртие-
то, не очаквах, че така ще реагира най-близкият ми човек. Той по-
не трябваше да е подготвен за този ден. А не беше. И от това ме 
заболя. 

Тогава мислех, че не е дорасъл. Сега разбирам, че аз не съм била. 
- Представяте ли си живот... безкраен живот, без страх от 

смъртта... 
- Живот без смърт! Звучи зловещо. 
- Звучи прекрасно - няма да има предатели, няма да има страх-

ливци, малодушни, самоубийци, страдалци... Нали страхът от 
смъртта прави хората зли. 

- Страхът от смъртта прави хората такива, каквито са. За-
щото пред лицето на смъртта човек смъква всички маски. И пред 
лицето на смъртта прави равносметка на изминатия път. Ако не 
съществуваше смърт, хората биха изживели живота си безполезно. 
Не е ли страхът от смъртта силата, която движи умът на смър-
тния гений и го кара да твори, докато има сили, докато има жи-
вот... Боговете не са гении - само хората раждат гении... 
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- А не е ли смъртта тази, която отнема от човечеството вели-
ките му умове? Представете си, че всички гении, които са живели 
досега, не умираха... 

- Старите гении щяха да се изчерпят, а нови нямаше да се ро-
дят. Хората не са богове и не са свикнали с безсмъртието. То ще ги 
унищожи. 

Не бях забелязала, кога общият разговор се бе превърнал в диалог 
между мен и него - най-близкия човек, който някога бях имала в све-
та. Затова гласът на стария ни професор ме стресна: 

- Какво сте седнали да философствате - гении, смъртни, богове, 
и забравяте хората - милионите, милиардите - къде ще живеят? 
Или смятате, че като станат безсмъртни, ще престанат да се ра-
ждат нови хора? Ако е така - по дяволите всичкото безсмъртие. 
Светът ще остарее, ще се умори, ще се изхаби. Ще се изроди. Ще 
станем като боговете - затворена каста от съвършени безполезнос-
ти... Пък и мислите ли, че ще има поне един човек, който ще се съг-
ласи да стане безсмъртен? 

- Разбира се, аз. 
- Ти разбираш ли какво говориш? Ти? Не ти... 
Не исках да слушам - аз цял живот бях искала това. Съвършенс-

твото на боговете. И безсмъртието беше пътят. 
- Аз открих гена на смъртта. Аз искам да стана безсмъртна. И 

вие ще ме направите безсмъртна. Длъжни сте. 
... 
- Длъжни сте... 
Последните ми думи като човек. Още звучат в ушите ми като 

далечно ехо. Старала съм се да живея така, че да не съжалявам за из-
миналите дни. И за тези думи не съжалявам. 

Човек иска да знае от къде е дошъл и накъде отива. Иска да про-
никне в небитието. Иска да стигне до звездите, да надзърне в ато-
мите и по-нататък... да разбие елементарните частици и да овла-
дее енергията им и по-нататък... Човек иска да знае всичко - за сво-
ите предшественици и за своите потомци... 

Аз знам всичко. Пропътувах Вселената. Отговорих на всички 
въпроси. За мен тайни няма. Цената... Цената е страшна. Прежи-
вях много - много страдах и много видях... Бях богиня на вашите 
праотци, хора на днешната цивилизация. Бях жрец в храмовете на 
Египет, бях царица в Месопотамия. Изучавах писмото на възлите 
при инките и астрономията на маите... Излетях с тези, които 
построиха платото Наска. И се завърнах... 

Присъствах на много научни открития. Гледах как учени осле-
пяват над своите стъкленици. Не ги предупреждавах за опасност-
та. Бях жестока, но нима някой е предупреждавал гениите на моя-
та цивилизация? Гледах как хора отиват на клада, за да отстоя-
ват отдавна известни ми истини. И не спирах палачите. Нима 
някой е спирал палачите на моята цивилизация? 

Преживях дворцови преврати, бунтове, въстания и революции. 
Можех да ги предотвратя. Можех да ги насоча по друг път. Не го 
направих. Нима някой го е правил тогава, когато се е ковяла исто-
рията на моята цивилизация? 

Аз не бях безучастен зрител на тези събития. 
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Жреците ме убиха в Египет. От отрова умрях в Рим... Бих се 
под знамената на Жана д’Арк, оставих главата си в кошовете под 
гилотината на Робеспиер... И през всичките войни воювах - с брон-
зов щит и меч, и с железни доспехи на кон, и окопи “на нож” превзе-
мах, и летец-изтребител бях... Тежат... милионите години... те-
жат. 

Слънцето вече е залязло. Черната чаша стои пред мен... Едва ви-
ждам очертанията й в рамката на черния прозорец, но знам - пред 
мен е. 

Пред очите ми е цялата история на Вселената - с всичките не-
йни слънца и всичкия Разум - под небесата на планетите им... Те-
жат... милионите светове... и оня ден... 

- Длъжна си, длъжна си... 
Неговият глас в телефонната слушалка ме стресна. Гласът на 

най-близкия човек, който някога съм имала... Да, и това се случва - 
някой да се прероди в някого... стига да са минали достатъчно ми-
лиони години. Но сега ролите са сменени - аз съм зрялата, той нез-
релият: 

- Длъжна си - нямаш право - да държиш такова откритие в тай-
на... Та това е... гениално... Генът на смъртта! Представяш ли си - 
живот без смърт... Безкраен живот без страх от смъртта... Това 
принадлежи на човечеството - нямаш право да мълчиш... 

Затварям телефона. Може би е прав? Трябва да размисля... Но - 
що за лицемерие? Въпросът е решен - веднъж завинаги. Аз нямам 
право да издавам откритията на моя век. Толкова пъти мълчах. Не 
отстъпих пред кладите, няма да отстъпя и сега, пред гласа от те-
лефонната слушалка... гласът на най-близкия човек, когото някога 
съм имала. Какво от това, че се отнася до мое откритие? Аз не го 
дадох на моя век, няма да го дам и на този... Не мога... аз знам какво 
е безсмъртието, знам, че то не е за човешки същества... Може би 
съм егоист? Може би и други трябва да се докоснат до него... Може 
би - толкова милиони години живях сама... 

И не станах съвършена. Не станах, въпреки безсмъртието. Не се 
освободих от страха пред смъртта. Не станах по-умна, не станах 
по-добра. И не направих друго откритие, освен моето първо откри-
тие, което направих като смъртна... 

Аз само научих отговорите на въпросите без отговор... Но каква 
полза от това - отговори ще бъдат давани от следващите поколе-
ния и въпроси без отговор ще има. Винаги ще има, но винаги ще бъ-
дат други... И хората ще вървят към своето бъдеще - ще вървят на-
пред и без да са безсмъртни. И ще бъдат хора - и добри и лоши, и 
глупави и умни, и нежни и груби... и няма да бъдат съвършени, за-
щото са хора, а не богове, и защото... не безсмъртието прави съвър-
шенството... 

...Искат от мен гена на смъртта... нека го открият сами... аз 
няма да преча на това откритие, но нека то бъде тяхно... 

... 
Вдигам чашата с калиев цианид, допирам я до устните си и 

пия. Чувствам смъртен ужас, макар да знам, че няма да умра. 
Утре ще открият трупа ми, вдругиден ще ме погребат. А след 

това... 
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След това отново на път. На път към бъдещето, към неизвест-
ното...” 

Ели сложи трите точки и остана загледана в прозореца. Иска-
ше да изрежат гена на смъртта и от нея. Не се страхуваше от без-
смъртието - щеше да го издържи. А и едно цяло безсмъртно чо-
вечество, разселено в милионите светове на Вселената... може би 
щеше да постигне съвършенство? Но тя... как искаше да го пос-
тигне, дори и смъртна... 

… 
Поточните линии громоляха оглушително. Смрадта бе нео-

писуема. Ели бързо тъпчеше краставичките в прииждащите бур-
кани. Тракането им премина в препускащи копита. 

... Сивият жребец галопираше по прашния път, скрил ушите в 
гривата си. Ан бе прилепнала към шията му и ги докосваше с къдрици-
те си. Куршумите на преследвачите пищяха край тях. Девойката 
усети парване в лявото си рамо, но не изохка. Само още по-плътно 
прилепна към коня. В главата й бе пусто, защото знаеше, че ако мис-
ли, няма да се измъкне. Беше невъзможно да се измъкне. Сивият жребец 
летеше по прашния път, когато се изправи на задните си крака. Пре-
гърнала гривата му, с колене впити в коня, сама станала кон, Ан не се 
отдели от седлото, но падна заедно с Гри. Животното болезнено изц-
вили, зари копита в праха. Ан скочи на земята с гола шпага в ръце. Ня-
маше време да мисли - нито за себе си, нито за Гри. Пред нея стоеше 
Черният конник - пистолетът му още димеше. В миг той се намери 
на земята и застана “ан гард”. Оръжията се кръстосаха. Остриета-
та блестяха на слънцето, и отблясъците им чертаеха дъги, като 
змии... 

„Не, това не става. Гри не бива да умре. И ако Ан сега убие Черния 
конник - това е краят..”- Ели погледна часовника си. Имаше още 
час и половина до края на смяната. Е, поне дотогава Черният 
конник трябваше да живее, а Гри, сивият жребец, изобщо не би-
ваше да умира... Не й се мислеше повече. Ели натъпка още една 
краставичка в буркана и се огледа. Никога не беше допускала, че 
някъде по света може да има толкова много мръсотия, събрана 
на едно място. И това беше консервен комбинат - храната на на-
рода. Боже, Господи, тежко на тия, дето ще си купят стерилизи-
рани краставички... Ели машинално хвърли една, по която й се 
видя, че има твърде много кал. Проследи полета й и видя как ту-
пна в краката на едно момиче, с три стола отдалечено от нея. 
Краставичките в легена на момичето се бяха свършили, то неус-
пешно се мъчеше да надвика поточната линия, и тъй като никой 
не й обръщаше внимание, а буркана й бе недопълнен, се огледа 
около себе си и видя краставичката в краката си. Наведе се, поиз-
три я в крачола на дочения си панталон и я натъпка в буркана. 
На Ели повече не й се гледаше. И понеже не й се мислеше, оста-
ви образите си на свобода. 

Сега, когато не бе нужно да ги подрежда с думи, те избухна-
ха. И взривът помете поточната линия, халето, целият комбинат. 
Остана прашният път, нейде в средновековна Франция и Слън-
цето, изпепеляващо света с лъчите си. Сивият жребец Гри скочи 
на крака, отърси праха от себе си, зае позиция и атакува. Под си-
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лата на масивните му задни копита доспехите на Черния кон-
ник се разлетяха... 

Ели разтърси глава - проклетите думи сами се подреждаха и 
изяждаха цветовете на образите... Сега няма да мисли, вече няма 
да мисли... Цветовете се върнаха - видя жадуващите дъжд край-
пътни драки. И пукнатините в гръдта на земята. И умората - по 
лицето на Черния конник... нямата молба за почивка в погледа 
му. И тогава шпагата на Ан направи последен финт, намери 
пролука в защитата му и го прониза... Черният конник стоеше, 
като статуя забита в пътя. Ръцете му изпуснаха оръжието и учу-
дено докоснаха гръдта. Ан видя кръвта, която се стичаше между 
пръстите му... 

Ели гледаше кръвта, която се стичаше между пръстите й... 
- Хей, изхвърлете го! Буркана се счупи...- и понеже не беше 

сигурна дали са я чули, хукна надолу по поточната линия да 
търси счупения буркан. 

... 
Слънцето изгаряше и се изграждаше и изсипваше образува-

лата се енергия край себе си. Тя хукваше през празното прост-
ранство и сляпо се блъскаше в изпречилата се на пътя й Земя. 
Стоварваше се с цялата си сила върху нея - изпепеляваше я някъ-
де, а другаде я караше да разцъфти. Разцъфтяла, Земята зеленее-
ше и тежки плодове се трупаха по топлата й твърд... 

Обрали плодовете, все още с работни дрехи, Диляна и Ели се-
дяха на плочника зад бараката и чупеха кайсиеви костилки. 
Слънцето вече залязваше, но от плочника се излъчваше горещи-
на като от пещ. Говореха за математика и за бъдещето. Ели гле-
даше постоянно изплъзващата се превръзка на ръката си и точ-
ните удари, с които Диляна уцелваше костилките и мислеше за 
целостта и завършеността на нейната личност. Искаше й се - по-
не понякога да бъде сигурна в математиката и в бъдещето - как-
то Диляна бе сигурна в тях, но не беше. Твърде пъстър беше све-
тът, твърде различни - предизвикателствата му... и твърде много 
- пътеките към Утре. Диляна обичаше да застава на прага им и 
да гледа към евентуалните реалности, до които водеха. Чужди 
реалности, но докоснати през думите на Ели, те ставаха близки и 
живи. Искаше й се - понякога да може да стига до тях сама, но не 
можеше. Твърде здраво се бе впил светът в нея. И мразеше света - 
заради твърдите му нокти, с които я държеше. Вдигна очи и сре-
щна погледа на Ели - мостът, по който избяга отвъд.  Увиснала 
между небето и земята, като в небитие, Ели улови погледа на 
Диляна. Уморена се приюти в него - връзката й със света - сигур-
на, истинска, здрава. Усмихна се - изгаряха и се изграждаха - ка-
то слънца. Незнайни сили пулсираха край тях. 

... 
Вървяха по прашния път - изгубено множество - между поле-

то и небето. С августовско изобилие Галактиката отгръщаше 
гръдта си и откриваше щедро милиардите капки живот, разпръ-
снати някога в небитието... Внезапно небето засия с бяла светли-
на, а звездите угаснаха. Ели не разбра как и откъде, но вече знае-
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ше, че това място по някакъв начин ще бъде свързано с живота й. 
Небето пак почерня, а звездите заблестяха. 

Вървяха по прашния път, уморено влачеха крака... 
… Ан и Гри вървяха, уморено влачеха крака. Сега, когато Черният 

конник беше мъртъв, и Ан беше изпълнила рицарския си дълг, тя изве-
днъж осъзна, че пътят пред нея бе свършил ... 

“Не, така не става, трябва да има нещо в края на пътя, но какво? 
Някаква награда? Каква може да бъде наградата на убиеца?” 

Ели тръсна глава - вече нямаше плитки, които да я удрят и да 
я изваждат от унеса й, но жеста бе останал. “Ан не е убиец - тя по-
беди в честен двубой. Черният конник е убиец и тя го наказа за прес-
тъпленията му...” Ели стисна юмруци и усети болката в дланта 
си. Видя кръвта, която се стичаше между пръстите й, видя кръв-
та, която се стичаше между пръстите на Черния конник. И лице-
то му с цвят на земя и учудването в очите му. И кървавият връх 
на Анината шпага. После Черният конник рухна и дъхът му от-
летя. Ан беше убиец, каквито и да бяха подбудите й. И Ели не 
искаше да бъде Ан. Не искаше Шпагата на отмъщението да на-
несе удара си с нейната ръка. Да, добре й беше като наблюдател. 
Защото така не тя, а Ан ще извърви пътя до края. И там няма да 
има награда. Няма да има нищо. 

Ели вървеше по пътя - кога ще свърши нейният път и какво 
ще има в края му? Пътят свърши - до оградата на лагера. Прек-
рачваха прага му - десетки, стотици нозе. Влизаха - безропотно, 
тихи. И се разпръсваха - потъваха в бараките, в леглата си, в съ-
ня. До следващия ден, когато - пак щяха да работят за хляба на 
народа  - с невръстни детски ръце. 

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Небето се бе сляло с морето - отвсякъде. И слънцето грееше - 

над всичко. Лъчите му изпепеляваха - всички. 
Цветът на небето се сля с цвета на морето - погълнат от глъ-

бините му. И цветът на морето се сля с цвета на небето - изпит от 
безкрая му. Птиците се гмурнаха и заплуваха към дъното. Риби-
те излетяха, погълнаха златото на звездите с люспите си и засия-
ха. 

Светът се върна в своето начало, когато никой още не се бе се-
тил да раздели стихиите. Ветровете и теченията бяха едни - те 
обтичаха телата и ги правеха съвършени. 

Флуидът обгръщаше тялото й отвсякъде. И я изтласкваше на-
пред, подчинен на равномерните й движения. Слънцето бе из-
чезнало, превърнало се в светлина. И светлината я обгръщаше, 
запалила въздуха и водата. Ели изгребваше огнената стихия и 
придвижваше тялото си напред. Напред, към центъра на Вселе-
ната, към мястото, където краят се превръща в безкрай и Вселе-
ната се влива в друга Вселена. Ели се движеше напред със свобо-
да, по-голяма от свободата на полета, защото можеше да се дви-
жи в повече от три измерения. Не знаеше как това бе станало 
възможно, но знаеше, че е така. 
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И плуваше, плуваше, плуваше. 
Светът отдавна бе изчезнал, захвърлен от съзнанието й. Някъ-

де в дъното му бе останал само пулсът на Вселената. И неговият 
ритъм я движеше напред, напред, напред... Към съвършената 
свобода, която - още миг, и щеше да постигне. 

- Умори ли се, Ели, или можем да продължим? 
- Да продължим...- слънцето изгори очите й, когато го поглед-

на - Никога не съм била по-малко уморена... Морето изми всич-
ко... погълна ме и ме изплю, изпълнена с енергия... 

Тя отново потопи лицето се във водата и се оттласна с ръце. С 
дланите усети съпротивлението на флуида, който се плъзна пок-
рай тялото й и я изхвърли напред... Още напред, още по-близо 
до сърцето на Вселената... По-близо - до мястото, където краят се 
превръща в безкрай. 

...За всеки сърцето на Вселената е различно. Различно тупти - за 
всеки.  Защото за всеки безкрайността е различна, както и краят е 
различен - за всеки. .. Щастлив е този, който намери сърцето на своя-
та Вселена и чуе ритъма му, защото този ритъм става ритъм на жи-
вота му. И превръща умората в енергия. 

Ели плуваше към сърцето на своята Вселена и думите пулси-
раха в ума й с ритъма му. 

- Връщаме се - гласът на Александър разби енергийния й 
щит. 

Морето нахлу отвсякъде и я сграбчи в хладната си гръд. Ели 
потъна. Видя отражението на слънчевите лъчи по повърхността, 
превърнала се в блясък на звезди. Птиците плуваха към дъното, 
рибите излетяха. Тогава енергийният й щит се затвори, оттласна 
я - от дъното нагоре, изхвърли я - от третото измерение и я вър-
на в познатите две. Ели не знаеше как, но знаеше, че вече може 
да съществува в повече от три измерения. 

- Не позволявай на нищо да те стряска, така можеш да се уда-
виш - Александър се смееше с цялото си лице, но най-много с 
очите си, които имаха цвета на морето и небето - Добре се спра-
ви, ако се беше забавила още секунда, щях да се гмурна за теб. 

И Ели се смееше - с цялото си лице, но най-много с очите. 
„Очите й са звездни небеса”- бързо премина през ума й сравнение-
то, което винаги я бе озадачавало. Сега разбра, че това са усмих-
нати черни очи... Щастливи очи... нейните очи. 

- Аз няма да се удавя. Никога няма да се удавя. Вълните ме об-
гръщат като люлка. Дори да искам, морето ще ме изтласка наго-
ре. 

- Добре е, че мислиш така. Най-важното когато плуваш е, да 
усещаш водата като част от себе си. И да не се страхуваш. Хората 
се давят от страх. 

- Да, знам, но ако срещна някое животно, например акула... 
- Черноморската акула не напада хора... Много малко живот-

ни нападат човека. Просто той не е естествената им храна... 
- Да, знам. И точно заради това... Морето си е тяхно, а не мое... 

Нашественик ли съм за тях? 
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- Едва ли. Плувайки на повърхността, на няколко стотин мет-
ра край брега, ти не изместваш никого от мястото му в хранител-
ната верига... И все пак… винаги съм се питал… защо еволюция-
та е тласнала разума към сушата? Водната среда дава по-голяма 
свобода на движението и по-големи възможности. Дали сме слу-
чайност, или грешка? 

- Третото измерение, нали? Но може би не е случайно... това, 
че най-разумното същество на планетата е ограничено в движе-
нията си. Може би точно липсата на свобода да се движи в трите 
измерения на пространството е подтикнала човека да се самоу-
съвършенства, за да я преодолее... и за да може да отиде навсякъ-
де. Може би ще стигнем и до звездите някой ден... Може би, точ-
но защото там не е място за човеци... Как мислиш? 

Бяло, слънцето светеше и правеше край себе си небето бяло. 
С ослепели очи Ели се огледа. Сама беше, между морето и небе-
то. И само глухия шум на вълните се блъскаше в нея. Вятърът ве-
еше, промъкнал се между вълните - изсуши лицето й, изсуши 
очите й. Слънцето ги изпи и те пак се намокриха. Сама беше. 
Ужасът пропълзя, обгърна я отвред. Хладната гръд на водата 
пулсираше. Но това не беше пулсът на нейната Вселена. И той 
не превръщаше умората в енергия. Той правеше страх. Бавно 
страхът пролази в тялото й. Сви се в стомаха й, изгони топлината 
му, сви се в гръдта й, изгони разума от главата й... Вятър свисте-
ше... Ели затвори очи - за да не ги изсуши вятъра. Изгони страха, 
за да не изсуши душата й. Пое въздух и се гмурна. Потъна - в 
третото измерение на своя свят, което еволюцията й бе отнела. 
Отвори очи - призрачно далеч, дъното мамеше. Сумрачно и хла-
дно, спокойно и гладко, дъното мамеше, като гората с падащи 
листа.  

И Ели падаше, освободена от страха. Но не потъна, защото 
търсеше. Когато налягането на водния стълб над нея стана непо-
носимо за слепоочията й - тя изплува. И го видя - тревожно да се 
оглежда - за нея. Видя облекчение в очите му и знаеше, че то се 
отрази в очите й. И тогава разбра, че са обвързани - от отговор-
ността, която носеха - един за друг. Разбра новата си свобода. 
Свободата да се движи в четвъртото измерение. Времето - изти-
чаше през пръстите й - като вода, събрана в шепи. Не можеше да 
го задържи. Нито да го спре. Нито да го върне назад. Но можеше 
да го накара да върви по-бързо - за нея. Можеше - чрез него - да 
прескочи възрастовата бариера. Направила го бе. Отвъд бе. Там, 
където цял живот бе искала да бъде. И това бе окончателно. 

... 
Нощта бе погълнала морето. Небето, пълно със звезди се сли-

ваше със светлините на курорта. Високо горе, от хълма, те наб-
людаваха играта на светлината с мрака. 

Пустота изпълни всички души - измете ги. Станаха чисти и 
кухи - като пространството в края на галактиката. И после - око-
ло единствения атом, останал във всяка душа се образува Слънце 
и изригна. Изригна с китарен звън и песен. 
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Старите песни изпълниха душите и пространството. Превър-
наха пустия ръкав на Галактиката в сърце на Вселената. 

Александър изтръгваше от китарата звуци, по-силни от изри-
гване на нова звезда. И всички пееха - Димитър, с несигурен ба-
ритон и Ана, с крехко сопрано; Диляна, с немутирал още глас и 
Ина - с глас на ангел; Ирина - уверено, Йордан с носталгия, Зор-
ница - събрала звездния звън, и Ели... Ели само слушаше. 

И гледаше - китарата, която превърна ръкава на Галактиката 
в център на Вселената. 

Музиката се лееше и разкъсваше душата й с красотата си. С 
красотата на изсъхналото дърво над главата й, иззад клоните на 
което надничаше Луната. С красотата на вятъра, поел аромата 
на море и бадеми. С красотата на небето, натежало от изригва-
щи слънца.  

Ели слушаше и наблюдаваше. Лицата им - отворени, като 
прозорци, иззад които се виждаха душите им. Уморени и болни 
от болка. Уморени и болни от усилието да бъдат свободни... Ду-
шите излизаха - през очите, през гърлата, през песента. Бягаха - 
като обезумели напускаха телата си и бягаха - на свобода. И умо-
рени се връщаха, и болно се свиваха в телата си - ненамерили 
свобода. И пак надничаха иззад очите - пак търсеха пролука - за 
бягство и за свобода. Очите на възрастните, при което днес бе до-
шла. Такива ли бяха и нейните очи? 

Тя бавно отмести погледа си към Диляна. Луната я огряваше 
и я правеше да изглежда като дошла от други времена. Играеше 
си с къдриците около челото й, подпалваше ги като ореол, а пос-
ле самотен лъч извайваше рулото й, наистина дошло от други 
времена. С неволен жест приглаждаше косите си, извръщаше 
глава като на сцена и още миг - ще се разтвори в светлината и ще 
изчезне - в други времена. 

Не изчезна. Остана - прикована, закована, окована? Във вре-
мето, в което по грешка се роди. Душата й издираше очите й от-
вътре и искаше да излети. Да се скрие, да я няма. Раздра очите й. 
Солен поток потече, тялото й се тресеше като брулено дърво. Из-
бяга. Плажен шезлонг остана да се търкаля край огъня. 

Ели не стана. Никой не стана. Песента продължаваше да из-
важда душите, да ги извежда, да ги повежда... към нещо, което не 
може да бъде достигнато. И после да ги разкъсва, да ги захвърля - 
уморени и болни - от безнадеждност и красота. Луната хвърля-
ше бледите си сенки и ги ловеше като с мрежи, душеше ги, заси-
пани със звезден прах и бягаше през сенките на облаците с веч-
ния си бяг към залеза... Кога се отровиха душите - от безнадежд-
ност? Кога болката ги уби и бягството стана мечта? 

Ина пееше. Събрала в гърлото си цялата мощ на осемгодиш-
ното си тяло, тя изхвърляше гласа си към звездите, към нощта и 
към морето. Или към ангелите, с които се приличаше? По глас. 
И по лице. Дори по тялото, лишено от криле. Но не и по очите - 
в тях бе събрана мъдрост, до която никой ангел не беше се доко-
свал. И болка, каквато няма в рая. Ина пееше и с гласа си превръ-
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щаше земята в рай. Но болката в очите й оставаше. Заключена 
душа - и бягство няма. 

Ели стана, Луната я обви в лъчите си, направи я невидима и я 
отдалечи - до края на поляната, до края на горичката с бадемите. 
Там седяха Диляна и Тодор. Седна до тях. Нощта ги погълна, ка-
кто бе погълнала морето. И небето пълно със звезди се сля със 
светлините на курорта. Високо горе, от хълма, те гледаха играта 
на светлината с мрака. 

… 
... Слънцето превръщаше златистата кожа в шоколадова. Ля-

тото си отиваше. Морето изяждаше брега, чайките изяждаха ог-
ризките на курортистите, тях пък ги изяждаше земята. Кръгов-
ратът продължаваше - енергията се натрупваше в телата, за да 
не умрат през есента. 

Кестенявата коса на Ина стана златна, русата коса на Тодор - 
сламена. Забили черни колене в пясъка, те строяха замък, а мо-
рето ги отмиваше. Свита под чадъра, Диляна решаваше задачи, 
Ана и Ирина тихичко клюкарстваха, останалите играеха на кар-
ти... Ели наблюдаваше - движението на Слънцето по небосвода и 
движението на сенките по пясъка. Движението на хората - меж-
ду чадърите и сенките; между Слънцето и пясъка. Наблюдаваше 
- повея на вятъра върху лицата и морето. И плясъка на птичите 
криле. 

После стана - с мекота и грация, каквито не познаваше у себе 
си. Тръсна глава и черните й къдрици, недокоснати от слънцето 
се разпиляха по раменете й. Изви глава назад - изсипаха се като 
водопади към земята. Но не паднаха - ръцете й ловко ги уловиха 
и сплетоха. И безжалостно ги напъхаха в гумена шапка. Тогава 
усети погледите - десетки погледи, впити в нея. Усети как я огъ-
ват и мачкат, как се разтича, потича, и се слива с пясъка... Само й 
се искаше да се слее с пясъка. Огряно от слънцето, шоколадовото 
й тяло блестеше, съвършено, между земята и небето. Главата й се 
залюля, в края на дългата шия, понесена от неволен жест. Очите 
й срещнаха погледите - като щит. И ги отблъснаха - хладно и ис-
тински. После бавно тръгна към морето. То облиза пръстите й с 
вълните си и я погълна. Спаси я - от безжалостното слънце и без-
жалостните погледи на хората край нея. Приюти я в хладните си 
ласки. 

Когато видя, че Ели става, Диляна усети спарения въздух под 
чадъра, и лепкавата пот по тялото си и хилядите песъчинки, 
впити в него. Усети жегата и лятото и болката, че си отиват и 
ужаса от идващата есен и новото начало, което не бе начало, а 
само нов кръг от кръговрата на задължителното учене, което я 
унищожаваше. Захвърли задачата с яд - по дяволите, цял живот 
това я чака - и стана. Обърна лицето си към слънцето и се усмих-
на с присвити клепки. И тя усети погледите - десетки алчни пог-
леди - и хукна към морето, да скрие златистата си кожа, излъчва-
ща сияние в сините вълни. 

Децата, видели момичетата да влизат в любимата стихия зах-
върлиха лопатките и кофичките с пясък и ги последваха. 
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Почувствали раздвижването на хлапетата и възрастните усе-
тиха поканата на лъхащата свежест водна шир. Изправиха се, из-
тръскаха се от праха на пясъка и тръгнаха - сподиряни от погле-
ди. Пак погледи, изяждащи телата - на Ана, леко натежало, но 
още пазещо следи на съвършенство; на Ирина, леко отпуснато, 
но още по момичешки слабо и подвижно; на Зорница, закръгле-
но, но затова пък с млечна свежа кожа, като на северна богиня. 

Белотното каре остана с трима. Александър стана, отърси се 
от пясъка и тръгна - към овладяната стихия, която му даваше 
енергията и спокойствието си. Йордан и Димитър останаха - те 
не можеха да плуват и бавно потънаха в политико-исторически 
спор - коя от Великите сили и в кой период най-много е допри-
несла за печалното състояние на днешна България. 

Децата се гонеха край шамандурите, жените посрещаха въл-
ните с тела и смях. Александър мина край тях, после стигна до 
шамандурите. И четиримата го плениха - с весели и умоляващи 
погледи – „Вземи ни на далечно плуване”- това крещяха детски-
те лица. Александър се засмя. 

- Ели вчера добре се справи, идва и днес. Диляна също, ако 
иска. Но трябва да се научиш да топиш главата си, Ди. Това е. 

- О, татко, моля те, и аз - очите на Ина, мокри от море и сълзи, 
блестящи от слънце, изгорели от вътрешния огън на душата й го 
молеха - не с думи, с всичко. 

- Много си мъничка, тате, като станеш на десет, обещавам 
ти... 

- Вуйчо, аз съм на единайсет, значи мен ще вземеш? - момчето 
го гледаше с очи, откъснати от синевата на небето. Отнесени 
очи, тъй малко искащи, обикновено, а днес... днес цялото дете бе 
в тях. 

- Догодина Теди, сега пази Ина и плувайте между шаманду-
рите. Диляна? 

- Не мога да потопя главата си... 
- Ели? 
- Тръгваме. 
Тръгнаха. Брегът остана далеч, с телата, плуващи в прибоя. 

Светът остана далеч - и дните му, еднакви, сиви, тежки. 
Плуваха, морето ги отделяше - от целия живот. От всичко, ко-

ето може да се каже с думи, което може да се пипне, да се види, 
да се чуе. Останали между морето и небето, Вселената им дава-
ше онази свобода и сила, които се падаха на боговете, ако ги има, 
или на тези, които се стремят към съвършенството им. Морето я 
погълна, изми, изпи, разтвори я. Тя стана част от него. И тогава 
разбра свободата, която й позволяваше да се движи в повече от 
четири измерения. Свободата на откъсването - от живота и света. 

Ели бе в капсула - плътно обвита отвсякъде с материя или 
енергия, които не принадлежаха на познатото времепространст-
во, тя съществуваше вън от света и живота. Тя наблюдаваше - ди-
станцирано, чужда. Наблюдаваше - морето, слято с небето, и се-
бе си, плуваща в безкрая им. И Александър, плуващ някъде до 
нея. Ина и Тодор, кръстосващи упорито пространството между 
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шамандурите, устремени към четвъртото измерение. Диляна, 
кротко прибираща се към брега, уморена от насилието да прес-
кочи себе си и да премине границата на водната повърхност, а с 
това и границата на всичко, което трябва да бъде преминато. 
Ирина, Ана и Зорница, зиморничаво бършещи телата си на пя-
съка, отдавна забравили предизвикателството на странното, но 
може би още усещащи, че там някъде, в изтънелия край на деня 
светът се срутва и се изгражда отново - различен за всеки. За все-
ки, който има силата и волята да го направи различен. И въобра-
жението - за да го сътвори - различен. Димитър и Йордан, отдав-
на захвърлили света на пясъците и чадърите, потънали, затъна-
ли, залепнали - за мисли, с които нищо не може да се промени. 

И хилядите хора - натъпкани, затъпкани, зазидани, загубени - 
сред песъчинките на плажа и Вселената. 

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Ели се вглеждаше в огледалото. По-скоро - търсеше лицето си 

в него. Бавно изтри с длан гладката му повърхност. И усети ко-
жата - мека и топла. Усмихна се - бледите устни разчупиха съ-
вършената линия на скулите й. Докосна ги с пръсти - твърди и 
леко изпръхнали. Взе кутийка с крем от тоалетката на Ана и ги 
намаза. Този път усмивката й беше ослепителна -”като на Биля-
на”- помисли и изпусна кутийката. Призракът на Биляна докос-
на ръцете й и сложи в тях червило.  Ели бавно очерта устните си 
с него. Сега вече усмивката й беше като на Биляна - усмивка, ко-
ято променяше лицето, личността й и всичко, до което се докос-
ваше. 

Ели гледаше отражението си в огледалото - беше прекрасна 
като фея. Взе спиралата на Ана и внимателно нанесе черната 
боя върху миглите си. Очите й станаха още по-големи и тъмният 
им блясък проби пространството и рикошира в нея. Запленена 
от погледа си, Ели се усмихна - с усмивката на Биляна, която от-
ново преобрази света. Отметна глава назад, разреса косите си. 
Свободни и волни, те я обвиха като ореол. После облече най-ху-
бавия пуловер на Ана, обу новите си джинси, напръска се с пар-
фюм и излезе. За първи път отиваше на истински купон. За пър-
ви път бе поканена, заедно с целия клас, на рождения ден на 
своя съученичка. 

Летеше по пътя към дома й - не знаеше къде е, но знаеше, че 
ще го намери. И беше щастлива - откъсната от сивите си дни, от 
задълженията, от книгите, уроците, от “трябва”. Тичаше по кал-
ните улици, но не виждаше размекнатата пръст по подметките 
си, а само синьото в небето. 

Стигна. Позна апартамента по музиката, която излизаше отв-
сякъде. Ваяна отвори вратата, заля я със синевата на очите си. 
Ели пъхна цветя в ръцете й и я ослепи с усмивката си. 

Влязоха в гостната, изпълнена с гости. Ярко облечени, освобо-
дени момчета и момичета - те не приличаха на сините калъпи, 
които познаваше от клас. Всички се смееха, говореха шумно, тан-
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цуваха. Тези, които се бяха разположили на дивана се сместиха, 
тя седна в открилата се пролука и се почувства част от тях. За 
първи път - част от нещо, което... едва сега разбра, че обича. Оби-
чаше ги - тези засмени лица, които не й обръщаха внимание, но 
които понякога имаха нужда от нея. И тя понякога имаше нуж-
да от тях. Влязоха Диляна и Нели. Изглеждаше невъзможно, но 
се намери място и за тях. За първи път Ели не седеше до Диляна 
и за първи път не се чувстваше несигурна от това. Усмихваше се 
и наблюдаваше.  

Мръсният следобед се превърна в син кристал, а после в нощ. 
Пролетта нахлуваше през отворените прозорци и правеше въз-
духът в гостната опияняващ. Анелия и Божидар се целуваха, заб-
равили света, Ваяна и Светлозар танцуваха, и сплетените им дла-
ни си обещаваха всичко. Нели гледаше с огромните си пъстри 
очи Венци, заклинаше го - да я погледне. И знаеше, че това няма 
да стане. Диляна гледаше в стената, за да не гледа очите на своя 
обожател, когото уважаваше, но в когото знаеше, че няма да се 
влюби. Пролетта нахлуваше в отворените души и караше телата 
да лудуват. Танцуваха и се смееха, очите се търсеха и се обливаха 
в светлина. И беше хубаво, толкова хубаво, че Ели не можеше по-
вече да остане. 

Измъкна се незабелязано и излезе на балкона. Пролетта я ата-
кува още с първото вдишване. И я победи. Смъкна всички мас-
ки, всички брони, оголи я цялата. Музиката влезе в душата й - 
раздра я. Вятърът развя парцаливите й късове - и ги запрати към 
звездите, където им бе мястото. 

Ели остана на балкона. Не Ели, черупка от Ели. Черупка, из-
лъчваща светлина - с наситенорозови устни и мигли, натежали 
от чернота. 

„Сега, или никога”- помисли си Владислав, докато я гледаше, 
огряна от Луната, с коси, блестящи като ореол, обгърнали глава-
та й. Сега или никога, защото знаеше, че никога няма да бъде по-
близо до нея, въпреки всички часове които им предстояха - на 
общия чин.  

Ели усети присъствието му без сетива. Не се обърна. 
Той сложи ръцете си на перваза - едри и силни ръце. Влади, 

единственото момче, в чието присъствие се чувстваше нежна и 
крехка. Единственото, което беше поне с половин глава по-висо-
ко от нея. Усмихна се с усмивката на Биляна... 

Усмивката на Ели - тя разби нощта на парчета и хвърли звез-
дите в краката му. Светът изгуби очертанията си и всичко изгу-
би смисъла си. И той го направи - докосна я. Докосна с края на 
пръстите си пръстите й. И пламък озари нощта и всичко в него. 
Избухналият пламък освети и нея. 

Ели гледаше - високо и далеч бе - в своята обвивка, направена 
от чуждо време, с материя от чужди небеса. 

Видя черупката на тялото си - долу, на балкона, изгаряна от 
нежност и от светлина. Видя и Влади. Видя ръцете им - докосна-
ли се на перваза. Видя  ръката си - отдръпваше се. Ще я последва 
ли? 
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Последва я - опиянен - как искаше да я докосне, цялата. Неж-
на, крехка, съвършена… най-умната, която някога бе срещал. Та-
кава, за каквато не бе мечтал. Докосна ръката й отново - по-сту-
дена от металния перваз на балкона. 

„Възможно ли е да съм обичана? Но аз не обичам.”- помисли Ели и 
стресната от неочакваната мисъл изтръгна ръката си от неговата 
– „Ще ме последва ли? Ако да - да...” 

Не я последва. Студът на нейната ръка скова душата му. Ос-
тави я – отвъд, където й бе мястото. Красива, нежна, умна - пре-
калено съвършена, за каквато не бе мечтал… Отиде си. 

Душата й се върна, разкъсана от звездния въртоп. Тя усети с 
дланта си топлината на метала, събрал лъчите на мартенските 
нощни небеса. 

... Вървяха и рядката кал джвакаше под подметките им. Диля-
на говореше - възмутена от дивашката музика, която били при-
нудени да слушат и от дивашките танци, които трябвало да гле-
дат. И Ели  говореше - не знаеше за какво. Знаеше само, че една 
врата е затворена за нея - завинаги, или за още много дълго... 

... 
Слънцето грееше и носеше с лъчите си пролетта. Втурна се 

през бистрото небе, през рехавите клони на дърветата, блъсна се 
в заспалите прозорци, надникна през стъклата им, проби си път 
през мътния мрак на стаите, влезе в главите на хората и ги събу-
ди - със свободата, която носеше. 

„Неделя е...”- помисли си Ели сънено и скочи разсънена. 
„Неделя е”- изгони мисълта от главата си Ана и отново заспа. 
„Неделя е”- Димитър стовари върху холната масичка дебела 

купчина със списания по математика и необезпокояван от нико-
го започна да решава задачите в тях.  

Ели събираше енергията на горещата вода, избликваща под 
душа.  

Спяща, Ана приготвяше закуската.  
Димитър се опитваше да построи пресечен многостен в п-

мерното пространство. 
Седяха и закусваха - заедно. Минигрилът бе стоплил малката 

кухня. Мълчанието им я охлаждаше. Бързаха - както всеки ден, 
всеки затворен в мислите си. Пръв стана Димитър, набързо нала-
пал сандвичите си и недопил чая си. Ана го погледна с поглед - 
камък, но замълча, надявайки се поне Ели да се нахрани добре. 
Потънала в света на книгата, която бе чела до разсъмване, тя не 
усети гнева на майка си и тихо се измъкна след баща си, остави-
ла недокоснати сандвичите си в чинията. С овладян глас и неов-
ладени емоции, Ана тръгна след нея. 

- Къде отиваш, Ели? 
- Да чета. 
- Пак романи, нали? – в гласа на Ана бе останала само умора. 
- Да… Четох Зола...- Ели все още не чуваше настръхналата ти-

шина край себе си и продължи с грейнали очи - Той е по-добър 
от всички, които някога съм чела. По-истински е... ако някога за-
почна да пиша, бих искала да пиша като него... 
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- Ако някога започнеш да пишеш, ще започнеш да пишеш 
като себе си, в противен случай няма смисъл...- облегната на аку-
мулиращата печка, Ана акумулираше топлината й, но гласът й 
остана студен, много по-студен, отколкото би искала - Ели? Пра-
виш ли нещо, за да започнеш да пишеш? Правиш ли изобщо не-
що, което си струва да бъде направено? 

Ели почувства гнева с кожата си, или с нещо друго, преди 
Ана да продължи. Остана неподвижна, с ръка залепнала за дръ-
жката на холната врата. 

- Мамо? - гласът на момичето се прекърши, тъмнина, настъп-
ваща отвред на мътни талази я обгърна - Кое е това, което си 
струва да бъде направено? 

Чудовища протегнаха ръце от бялата замазка на стените, 
пробиха розовата крехкост на тапетите и впиха остри нокти в бе-
лите им шии. Мълчаха, останали без мисъл и без дъх. И беше 
тъмно, с всички слънчеви лъчи, останали заключени в тясното 
пространство на топлия им хол. 

- Да помислиш за бъдещето си, Ели... за това, каква искаш да 
бъдеш след две години... каква искаш да бъдеш през целия си 
живот... 

Вселената се взриви, помете всички измерения, правата на 
Времето се сгърчи и се сви в стегната спирала. Черна, плътна и 
неподатлива, стената на бъдещето стоеше пред Ели, на две годи-
ни разстояние. И единственият път, който водеше до нея, свърш-
ваше в краката й. 

- Направи нещо за Утре, Ели...- гласът на Ана се удави в страх 
от „Утре”, думите й увиснаха в строшеното пространство, като 
поличба - Учи... бъди подготвена за всичко, ако не знаеш кое ще 
бъде твое бъдеще... Съучениците ти вече развиват теми по хи-
мия и биология, по география и история, дори по литература... а 
ти ден и нощ четеш романи и гледаш с празен поглед в тавана... 

- Аз уча, мамо, както си ме учила... в училище...- Усетила от-
ново бликащия гняв на Ана, Ели бързо продължи - Не искам да 
се караме... Не знам какво да правя и правя всичко... не знам... 

- Не знаеш! Това е! - гласът на Ана звънна като хладна стома-
на. С насочено за удар острие продължи - Който знае не гледа в 
чина, не мълчи... класната ти ми каза, че в час по история никога 
не вдигаш глава... Ти обичаш историята, Ели... Защо? 

Като в сън, в който тичаш през пясъчен бряг, Ели бавно отле-
пи краката си от пода, оттласна вратата с цялото си тяло, като че 
въздухът край нея се бе превърнал в лепило и излезе. 

- Знам... Срам ме е...- затръшвайки вратата прошепна тя. 
Излизайки, усети опустошението, което бе останало след нея. 

Влезе в своята стая. Черен и лепкав, като катран, въздухът я уду-
ши. Седна на стола пред бюрото си - черен и лепкав. Залепна. И 
мислите й, лепкави, оставаха в главата и умираха, затрупани, 
преди да се родят.  

Бавно влизайки във всекидневния коловоз, Ели започна да 
прехвърля дебелия куп с учебници и тетрадки от дясната си 
страна в лявата. Отваряше тетрадката, виждаше заглавието на 
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урока, разлистваше учебника. Схеми, формули и слово - бързо 
се подреждаха в главата й и новото познание кротко заемаше оп-
ределеното му чекмедже в паметта й. Оставяше учебника от ля-
вата страна и продължаваше. Написа домашните си, защото зна-
еше, че утре от нея ще бъдат преписани... Слънцето надничаше 
през прозореца. Уморени, лъчите му увисваха прекършени над 
главата й, изгубили битката с настъпващия зад гърба й мрак. 
Учебниците лежаха мъртви пред нея. Романът на Зола, полупро-
четен лежеше на пода. Изцедена от всичко живо в себе си, Ели 
гледаше с празни очи голото стъкло на прозореца. Ръцете й, отс-
кубнали се от контрола на ума й ровеха книжата, разхвърляни 
под плота на бюрото й. 

Намери стария си дневник, отвори го... Отгърна го на чиста 
страница, погледна през прозореца, ръката й сама намери хими-
кал. И Вселената се отвори. Онази, която я приютяваше, когато 
нямаше къде да отиде... 

Страница, прибавена към ДНЕВНИКА НА ЕЛИ 

...Вече е почти пролет. Кокичетата надничат с белите си чаш-
ки изпод черния сняг. Жълто слънце грее в сивото небе. Но днес то 
не влезе в нашия дом. Черна стена стои пред мен, когато мисля за 
Утре. Все по-често ми се налага да мисля за Утре. Все по-често ми 
го налагат. И мракът, уплътнял, изяжда ме...  

Искам да крещя, да вия... Мълча. Думите на майка ми проглу-
шават тишината ми. Мълча... Защо е толкова тежко да чуеш от 
друг собствените си мисли? Защо се чувстваш длъжен да им про-
тивостоиш? 

Цъка часовникът. Не искам да го слушам. Чувствам се изгубена 
в хаоса от материя и време, безкрайни в миналото, бъдещето и 
пространството. Кому е нужно моето Утре? А животът ми?  

Стоя на прага на моята Галактика и гледам Земята, сгушена до 
Слънцето, безсмислено въртящи се около осите си, без да знаят на-
къде отиват и защо... Избърсвам капките, увиснали върху върха на 
миглите ми и се усмихвам при мисълта, че хората правят също-
то. Другарят Х, потънал в блаженството на собственото си бла-
гополучие се върти самодоволно около оста на своето „Аз” и без да 
съзнава, заедно с това просто движение извършва и едно по-сложно, 
кръжи около личността на другаря У, който го притегля с по-голя-
мата тежест на положението си, а другарят У, заедно с въртящия 
се около него Х кръжи около някой друг център с по-високо положе-
ние... 

Това сравнение между хората и звездните системи не може да 
ме разсее за дълго. Връщам се към разговора с мама и отговорите, с 
които бих могла да й отвърна се блъскат в главата ми... Не мога да 
ги изрека. Усещам топлината на кръвта, която пулсира в бузите 
ми... Срам ме е - дори когато само мисля за наивните отговори на 
съучениците ми в часа по история... защото те са умни, много ум-
ни... в часа по математика... Пулсират бузите ми. Ще се пръснат 
капилярите им от топлината на бликащата кръв... Въпрос: „При-
чини и предпоставки за възникването на държавата.” Отговори: 
„Племената се страхували и започнали да се съюзяват срещу визан-
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тийците...” Или – „Аристократите искали да ограбват повече на-
рода и затова.” Или... Задавих се - дори когато само мисля за това. 

Кой е виновен за ограничеността на връстниците ми, на умни-
те ми връстници??? 

Кой е виновен за неспособността им да разсъждават зряло и със 
своите глави? 

Защо останахме без идеали, без стремежи, без мечти... 
Без нищо, за което си струва да живеем... 
Без Утре. 
... 
Когато Ели затръшна вратата на хола, Ана остана под сруте-

ния уют на дома, който все не успяваше да създаде. Тесните сте-
ни ставаха още по-тесни. Притисната от тях се задуши. Отвори 
очи. Стените бяха по местата си. Пое дълбоко въздух, за да успо-
кои дишането си и разлюляното сърце. Не искаше да бъде тук, 
където Димитър, седнал пред малката холна масичка, отрупана 
с безброй сборници и списания с нерешени задачи, изяждаше 
цялото пространство с безразличието си... към нея, към Ели, към 
дома им и към всичко, което ставаше днес. Ана усети как гневът 
отново се надига в нея. Опита се да го овладее - не беше справед-
лива към Димитър... но не искаше... не искаше да бъде сама... 
срещу черното Утре... Щеше ли да има Утре... за нейното малко 
момиче... толкова непригодно за света край тях... толкова уязви-
мо и объркано, хванато в капана на ума си, чрез който всичко 
постигаше бързо... И се израждаше - от мързел, предизвикан от 
липса на цели... 

...Като клон от дърво, отрупан със сняг... не, като вейка черешова, с 
пролетен цвят... 

Думите връхлетяха - изведнъж. Стовариха се като чук върху 
главата й... Ще ги улови, може да ги улови... както някога, когато 
пишеше стихове в студентските си тетрадки... Къде ли останаха, 
скрити от времето, стрити на прах? 

Ана бързо стана, взе от библиотеката лист и молив, сви се във 
фотьойла си и започна да пише. Беше щастлива и свободна. И 
нямаше нужда от пролуката между завесите на прозореца за да 
избяга и да бъде навсякъде... 

Когато свърши, тихо влезе в стаята на Ели. Момичето спеше. 
Тя нежно избърса с длан влажното му чело и го целуна. Остави 
изписания лист върху бюрото. 

Димитър небрежно драскаше поредната решена задача. Сле-
поочията му дрънчаха като кастанети. Ушите му пищяха, очите 
пареха. Сърцето му препускаше с неравен ритъм като спънат 
кон. Черно и плътно, Утре стоеше пред него, непробиваемо и 
неподатливо като скала. Или като врата към чуждо време-прост-
ранство. Затворена врата. Затворена за него и за Ана, затворена 
за всички, които носеха залепналото за гърба си Вчера през Днес, 
лишено от мечти. Ще бъде ли вратата отворена за Ели Утре? 

... 
Слънцето, преборило се с мрака на стаята, грееше върху бе-

лия лист, оставен върху бюрото на спящото момиче. Изгаряше - 
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щедро изхвърляйки енергията си в пространството. Изяждаше 
се - светейки. 

Момичето поглъщаше лъчите му, изяждаше енергията събра-
на в тях. Адсорбираше я - за времето, когато ще й трябва... 

„Като клон от дърво, отрупан със сняг... 
не, като вейка черешова, с пролетен цвят, 
залюляна от вятъра, от Луната огряна - 
тръпне до мен дъщеря ми смълчана. 
 

И говорим, говорим, за Слънца неоткрити 
и за изгреви бели, за тъгата в очите... 
И говорим и търсим на сълзите следите 
и дочакваме утрото - птича песен долита. 
 

Трепват черни ресници, трепва мойто момиче 
вече нищо не иска, вече нищо не пита - 
от лъчите обляно, бързо тича на двора, 
с голи ръце да прегърне простора...” 1 
 

Листът лежеше на бюрото и чакаше - да изгори, подпален от 
енергията на звездите, или... 

От лъчите обляно, момичето четеше своето писмо... 
„Ели, бъди умна, научи се да цениш времето и да го използваш та-

ка, че да не съжаляваш, когато станеш на 40 години и разбереш, че си 
пропиляла безвъзвратно живота си! Съумей да се отказваш от прият-
ното, но безполезно Днес, в името на така бързо идващото Утре. То 
ще бъде безпощадно... 

Мама.” 2 
Безпощадно, Утре стоеше - като черна стена... 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Рядката пролетна кал избликваше измежду изпотрошените 

тротоарни плочки и обливаше обувките й. Светлината на улич-
ните лампи, поставени нарядко, с изпочупени крушки, не позво-
ляваха мръсотията да се вижда добре. Ана бързаше, не се оглеж-
даше край себе си. Искаше - да се прибере, да свали студа и мръ-
сотията от, да се сгуши в хола си, в мекия фотьойл, да затвори 
очи и да се махне - поне за пет минути да се махне - от всичко и 
от всички... 

Да се махне - от училището, в което никой не я оставяше да 
бъде тя, такава, каквато е, и да преподава така, както би препода-
вала, ако можеше да бъде свободна... Ако можеха и учениците й 
да бъдат свободни... Ако можеха, но не бяха. Бяха вързани - за 
чиновете, за униформите, за вечерния час... и за още хиляди вка-
менили се чужди представи за тях... Вкаменени и чужди, но за-
дължителни. Учениците - вградени в училището, с окаменели 
директори и учители, с разпаднали се на прах правилници за 
вътрешния ред и с други правила, измисляни за всеки ден, за 

                                                           
1 Автор на стихотворението е Надежда Александрова Цанева 
2 Надежда Александрова Цанева – текст на писмото 
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всеки час... Учениците - вградени в семейството, с родители, кои-
то не ги познават, които не искат да ги познават, които искат са-
мо да ги облекат, да ги нахранят... да ги виждат - достатъчно пос-
лушни, за да завършат училището без проблем... Зазидани в се-
мейството, което не им дава свобода и възможност да бъдат раз-
лични... Зазидана... и тя бе зазидана в семейството. И искаше - да 
се махне. Рядката улична кал избликваше изпод всяка нейна стъ-
пка и я обливаше - цялата. Ана бързаше, не се оглеждаше край 
себе си и искаше - на топло и чисто... далеч от света... 

Прозорците на къщата светеха - жълти и топли. Бутна порта-
та, мина през двора, измит от дъжда - чисто бе... И прозорецът на 
Ели светеше - топъл и чист... През тънката му завеса се виждаха 
три силуета. Ели, разположена удобно на стола си зад бюрото, 
Диляна, кацнала на радиатора, отдясно, и Димитър, забил коле-
не в табуретката, отляво. Решаваха задачи и не и обърнаха вни-
мание. 

Влезе в антрето, събу се, съблече се. Сви се на топка, на топло 
в стария фотьойл. Затвори очи - ще си почине, докато решават 
задачите - ще си почива и после - още мъничко, съвсем мъничко, 
на топло и сама... 

Врата скръцна, хлопна се. И пак изскърца - холната врата. 
- Как си мамо, добър вечер. Много закъсня - едва изтраях да 

си дойдеш, ужасно ме боли глава. Чудя й се на Диляна - може да 
решава задачи цял ден, и пак й няма нищо... Ако се заседя над 
тях повече от един час - не ме търси. Просто не мога да мисля - 
нищо не става от мен... 

- Не е точно така - баща ти казва, че си много съсредоточена и 
че за един час можеш да асимилираш повече материал, отколко-
то други за цял ден... 

- Е, значи резултатът е същия. Добре щеше да бъде, ако мо-
жех по цял ден да възприемам с интензивността на този един 
час... Къде се бави? 

- Ходих на посещения по ученици... 
- Какви посещения? 
- Ами, нали знаеш, трябва да попълваме дневниците... Да пи-

шем - при какви условия учат и живеят учениците... 
- Знам, но защо в къщи никой никога не е идвал? 
- Е, не знам - сигурно пишат каквото им дойде наум - нали си 

от семейство на учители. Не си губят времето да те посещават. 
- Значи, тия посещения са загубено време, така ли? 
- Всичко е загубено време. И посещенията, и съветите, и ро-

дителските срещи... Убито време. И така ще бъде, докато не ни 
оставят да си вършим работата... 

- Нали това ви е работата. 
- Работата ни е да преподаваме. И да учим учениците да мис-

лят... Това да направим, ако можем, но те точно това не ни позво-
ляват да правим... И как ще ни позволят - нали, ако научим уче-
ниците да мислят, като пораснат ще започнат да питат и да ис-
кат... 

- Какво да искат? 
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- Не само хляб и пари... 
Лампата светеше. Вятърът вееше и сушеше рядката пролетна 

кал. Изпръхнали, улиците се отърсваха от мръсотията, в очаква-
не на нещо, което не знаеха какво е. Ана и Ели, свити в креслата 
си, слушаха вятъра и чакаха отговори. Тихо бе. 

- Мамо? Какво се случи тази вечер? - все още с глава, пулсира-
ща от множество решени и нерешени задачи, Ели трудно чува-
ше отговорите на въпросите си и още по-трудно се докосваше до 
онова, което смазваше майка й... само смътно долавяше, че то 
много тежи и тя има нужда от някой, който да поеме част от то-
вара... 

- Нищо особено... просто тази вечер видях това, покрай което 
друг път съм минавала, без да го забелязвам...- Ана млъкна с пре-
съхнало гърло, не можеше, не искаше да продължи, но думите 
излизаха, грапави, като гърлото, през което трудно си проправя-
ха брод - Единственото, което хората искат, е да се отърват от от-
говорността за възпитанието на децата си... Все някой друг мис-
лят, че трябва да свърши това - детската градина, училището, об-
ществото... Какво ти общество - няма общество там, където няма 
личности... Съжалявам, Ели... Тази вечер много ми дойде - нався-
къде едно и също... Пошлост, изплувала над еснафското благо-
получие... Плюшени пердета, персийски килими, меки гарниту-
ри, покрити с чаршафи, плетени покривчици по масите и крис-
тални чаши - десетки, стотици, напъхани в рафтовете на библи-
отеките... И нито една книга... Ако не броим, разбира се, луксоз-
ните издания на томовете на Тодор Живков, получени като по-
дарък от партийната организация... 

- Мамо... мамо, нали си ми казвала, че не трябва да говорим 
лошо за хората и да мислим лошо за народа си... Може би не са 
чак толкова лоши и глупави и може би не са виновни, че... 

- Не са виновни, Елинце, не са виновни, но са такива... Нали и 
те са възпитани по детските градини и училищата. Нали и тех-
ният мироглед е бил оформян от трудовите колективи и про-
форганизацията... Как биха могли да бъдат други... Но децата 
им са други, децата им са свестни, умни, живи... И ми е мъчно, че 
ще станат като тях... 

- Не им позволявай да станат като тях. 
- И как? Какво мога да направя аз, срещу всички? И то с вър-

зани ръце... по-скоро със запушена уста... 
- Не си. Не си със запушена уста, нали им говориш. Нали вси-

чко, което говорим с теб, говориш и с тях. Ами то е достатъчно. 
Щом ги провокираш да спорят, да имат собствено мнение... Как-
во повече от това? Ако имах учителка като теб, щях да бъда дру-
га... Не се оплаквам от моите учители - те са достатъчно добри и 
умни и добре ни учат... но ти си просто друга... Ами ти правиш 
точно това, което те е яд, че родителите очакват от теб - ти ги 
възпитаваш. Възпитаваш ги да бъдат различни... 

- Но те не очакват това… Те очакват да ги направя еднакви. 
Всички това искат - хората да бъдат еднакви, защото така по-лес-
но се управляват... Уморих се, Ели, не ми са говори... 
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- Тогава да мълчим. Какво да направя за вечеря? 
- Нарежи хляб, в хладилника има кашкавал, ако баща ти не го 

е изял на обяд... 
- Пак сандвичи ли? 
- Опържи си яйца. 
- Искам омлет с кашкавал. Да направя ли и за тримата? 
- Недей, ще изстине и ще стане на подметка. 
- Знаеш ли, утре с Диляна ще ходим на балет. 
- Ами хубаво. Само двете, или ще имате и кавалери? 
- Абе ти като ги задаваш тия въпроси - мислиш ли? Кой е луд 

да ходи на балет? И то с Диляна, която през цялото време ще им 
намира кусури - кой паднал тежко, като стадо слонове, кой не се 
завъртял както трябва, кой скочил като спънат и прочее... Само 
двете. Ако искаш, можеш да дойдеш с нас... И Ирина може да до-
йде. 

- А, не, благодаря. Предпочитам да затъпявам пред телевизо-
ра. Много съм уморена, Ели, наистина предпочитам да си остана 
в къщи. 

- Ти не излизаш много често... 
- Все не остава време. 
- Мамо... не знам как да ти го кажа, но... Нямам какво да обле-

ка... 
- Нали имаш джинси. И нов блузон ти изплетох. 
- Искам да кажа, че нямам рокля. Знаеш ли Диляна с каква 

хубава рокля ходи - силно вталена и с широка пола - почти пъ-
лен кръг. Много хубаво й стои - изглежда почти като принцеса. 
А аз приличам на гамен. 

- Ти приличаш на съвременно момиче, а тя е демоде с рокля-
та на майка си от петдесетте години. 

- Може и да е така, но е красива и грациозна, а аз приличам 
на бастун. Пък и нали на опера се ходи с официално облекло... 

- Едно време беше така. Сега всеки ходи както му е удобно... 
- Но на мен не ми е удобно да ходя с изтърканите си джин-

си... Мамо, толкова много дрехи имам, но с нито една не мога да 
отида на опера. Толкова много ли искам - просто една рокля, с 
която да се чувствам красива... 

- Добре де, ще измислим нещо, има време до утре. 
Вратата изтрака, Ели изхвърча от стаята, за да изпрати Диля-

на. Димитър влезе, беше уморен и сив. Легна на дивана и блаже-
но простена, изпънал всички кости, ставички и сухожилия. 

- Остарявам вече, трудно издържам на лудото им темпо... 
- Нищо ти няма. Гладен ли си? 
- По-късно. Уморен съм. 
- Вече е късно... май трябваше ти да изпратиш Диляна. 
- Нека се изпращат - в центъра на града живеем, все пак... 
Замълчаха, всеки потънал в умората си. Наслаждаваха се - на 

тишината. И на безделието в края на деня. 
- Ще пуснеш ли телевизора? 
- Нека да свършат новините - не мога да гледам квадратните 

им физиономии... 
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- Е, добре - хубаво нещо е тишината... 
... 
Ели и Диляна се изпращаха - вървяха нагоре-надолу по ши-

рокия булевард, облян в оранжево-натриевия блясък на улични-
те лампи. Избеляло-жълтото на светофарите мигаше отегчено 
по всички кръстовища и правеше всичко да изглежда безсмисле-
но, като самите светофари, самотно стърчащи в нощта, охраня-
ващи мъртвилото по пътищата. Гласовете им кънтяха в нищото, 
странно отчетливи в пустия град. 

- Надолу и нагоре граници няма... 
Нощта погълна думите, останаха само стъпките. 
Примирено отчаяние, или стремеж към недостижимото, или 

констатация на реалния факт? - Ели не забави крачките си. Стъ-
пваше сигурно с маратонките си по разбитите плочки на тротоа-
ра, следвайки ритмичния звън от металните токчета на Диляна. 
Дори повдигната на десетте им сантиметра, лицето й бе ниско 
под очите на Ели. Увиснало на крехката й шия, то се люшкаше 
увлечено от бързия ход. Ели искаше да види очите й, но не мо-
жеше. Искаше - да проникне зад гладкото й чело с млечна кожа; 
през черепа й, скрит зад лешниково-русото руло... до мислите й, 
толкова категорични, нетърпящи възражения и чужди мнения... 
и толкова объркани и люшкащи се, обречени и безпосочни. Ели 
се стресна и полетя към земята. Но земята не я искаше. Гравита-
цията я спря в неустойчивото равновесие на падането и я върна 
в неутрално вертикално положение. Тишината бе разкъсана. 
Мислите, разкъсали вакуума на словото заемаха вакуума на но-
щта. 

- Нагоре и надолу граници няма. Каквото и да правиш, какъ-
вто и да си, винаги ще има такива, които са под теб, и такива, ко-
ито са над теб. Винаги ще има по-умни и по-глупави и това дори 
не зависи от мястото, в което си, защото местата, в които можеш 
да бъдеш са много, макар и краен брой и в крайна сметка са ед-
накви. И хората в тях са еднакви... 

- Противоречиш си - гласът на Ели простърга от нарушеното 
дълго мълчание. - Ако хората са еднакви, нагоре и надолу няма 
да има. 

- Имам предвид, като множество. Ако разглеждаме две мно-
жества, за да са съответни, не е необходимо да са съставени от ед-
накви елементи... Имам предвид и друго - средните стойности, 
средния човек. 

- Ние не сме средни хора. Ние сме в по-добрата половина на 
едно множество, съставено от добри елементи. 

- По-добри в сравнение с какво? Надолу и нагоре граници ня-
ма. Това е. Следователно всички сме по средата. 

- Но ние не сме нули, между двете безкрайности... 
Очите на Ели потъваха в жълтите очи на светофарите. Става-

ха огромни и кръгли - като нули. Но тя не беше нула. И нямаше 
да позволи да бъде осреднена величина на средни множества. 
Не искаше да се вмести в стройните разсъждения на Диляна - 
перфектни, логични и пораженски. Не искаше да я убеждават - 
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за кой ли път в... Равенството, братството и свободата? И този 
път вратата на Вселената се отвори за нея - за да я приюти.  

Диляна вървеше - удряше тротоара с тънките си токчета, стъ-
пила здраво върху тях. И знаеше, че е сама. Даниела вървеше до 
нея - отнесена и чужда. Размахваше ръцете и краката си като ме-
ханична кукла и мислеше. Тя винаги мислеше, когато мълчеше 
и Диляна би дала много, за да знае какво мисли. 

- Кажи нещо... 
Думите отекнаха като артилерийски залп. Бронята й го отб-

лъсна. Остана в своята капсула от чуждо време-пространство. 
Погледна хладно иззад стените й - спокойно и чисто беше отвън. 
Но нямаше нужда да излиза. 

- Мисля за съвършенството. И за стремежа на хората към не-
го. Мисля за познанието. И за самопознанието. И за стремежа 
към тях. Мисля, че стремежът е онова нещо, което маха граници-
те… той е развитието. Без развитие няма „горе” и „долу”. Има 
само „долу”. В твоята теория няма развитие. 

- Всеки се развива в определени граници - това не променя 
нещата. По-малко надареният се развива в по-тесни граници, 
ако изобщо поиска да се развива; по-надареният - в по-широки. 
И пак оставаш по средата, защото твоите граници са по средата. 
И изобщо - за какво развитие говориш? Всичко е в застой. В бла-
то сме. И единствената движеща сила наоколо е завистта... 

Ели отново се спъна и отново полетя и отново гравитацията я 
остави в неустойчивото й равновесие. Мръсно беше отвън, мръс-
но беше… но не можеше да остане вътре. Трябваше някак да ка-
же на Диляна, че не бива да мисли така, да й каже, че трябва да 
вярва в себе си повече и повече да се уважава... Да й каже, че 
един човек, който мисли така, не може да бъде среден, не може 
да бъде нула... Да й каже, че завистта не може да бъде движеща 
сила, защото... живееха в блато и това беше факт. И развитие ня-
маше, освен ако регресът бъде приет за развитие. И изход няма-
ше, и път нагоре също. Лепкава кал я обля. 

- Завистта не е непременно лошо нещо. Ако завиждаш на по-
добрия от теб и се стремиш да станеш като него, това не е лошо. 

- Откъде можеш да знаеш, щом никога не си завиждала? 
Диляна спря. И Ели спря. Погледнаха се. 
- А ти откъде знаеш, че не завиждам? 
Вкопчени едно в друго, съзнанията им се сляха. И вече нищо 

нямаше значение. Защото нищо вече нямаше да бъде същото. Те 
не бяха същите, защото разбраха, че не са това, което бяха мис-
лили, че са. Мъртви бяха илюзиите. И продължиха да вървят... 

Булевардът свърши с последния мигащ светофар. Избледня-
лото му жълто разпръскваше безнадеждност и обреченост. 

- До утре... 
И всяка тръгна в своята посока, понесла новата представа за 

другата в себе си. Вярната представа? Разбитата настилка, еднак-
ва за всички тротоари се люлееше под стъпките им. Имаше ли 
нещо устойчиво? Можеше ли да има? 
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Диляна бавно изкачваше стълбите на четирите етажа до дома 
си. Не искаше да мисли - за утре и за днес. Знаеше, че е сама. Ог-
радата на неприязънта, на чуждите амбиции, които все не успя-
ваше да осъществи, на вечното недоволство, на обидите, които 
получаваше за всеки свой успех и всеки свой провел вонеше... 
Вонеше стълбището … не можеше да продължи. 

Подпря се на стената между третия и четвъртия етаж. Лампи-
те угаснаха - само луната надничаше през прозореца и правеше 
света по-поносим... Или беше уличен глобус? Не искаше да е све-
тло - в душата й бе мрак. Днес бе загубила Даниела. Или бе на-
мерила нова Даниела? Коя бе истинската и коя по-добрата? Не 
искаше да е светло - в нея бе мрак. Като изригване на ново слън-
це я удари светлината на мъждивата стълбищна крушка. Като 
природен катаклизъм я залюляха стъпките на някой, затръшнал 
входната врата и качващ се нагоре. Не искаше да вижда никой - 
и никой - да я вижда. Отлепи се от стената. Сама беше. Даниела 
никога не бе съществувала - в нейния свят. Никога не би могла 
да я достигне, да я докосне... Просто... тя нямаше измерения. Не 
искаше да има. 

…Не искаше да има измерения. Искаше да съществува без-
размерна в безразмерен свят. Искаше - да няма граници и да до-
стигне Границата... Ще чака свиването на Вселената - огромното 
пулсиращо сърце все някога ще стигне изначалната си точка. В 
която няма измерения. И познанието е безкрайно.  

Ели вървеше по осветения булевард и не виждаше сиянието 
на натриевите му слънца. Просто бе видяла безразмерността на 
Вселената и уловената безкрайност на познанието. 

... Нощта си отиваше. Минутите почти осезаемо се изнизваха, 
подредени в плътна редица. Неуловими силуети, подплашени 
от светлината на лампата. 

Захвърлила калните си джинси в коридора, Ели спеше. Ди-
митър хъркаше зад завесата, Ана се опитваше да задържи нощта. 
Нейното време, нейната свобода. Стана, главата й се олюля, цве-
тни черти затанцуваха пред очите й. Избърса ги с ръка и извади 
парче тъмносин плат, кой знае откъде попаднало в гардероба. 
Сгъна го на четири, изряза дупка за главата, с широка дъга 
оформи ръкавите, заши ластик по средата. Парче старинна дан-
тела обрамчи деколтето и роклята беше готова. Ана я захвърли 
на дивана. Отиде си нощта. И тази нощ. Отнесе свободата й. И 
възможността да бъде. 

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, страница поредна... 

 Какво означава „психическо съзряване”? 
...Разбира се, то не идва с годините. Но кога идва, и идва ли? 

Можем ли да разберем, че е дошло... 
...Не означава ли откъсване от условностите? 
Не означава ли осъзнаване на предопределеността? 
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Осъзнаване на това, за което си дошъл на света... 
Което дължиш на света. 
Откъсването от сивото задължение - 
признак на сила или на слабост е? 
Ако се откажа от утрешния ден, 
в името на следващите дни - 
съзряване ли е? 
... 
...Кога човек се променя - когато осъзнае, че Слънцето и Звезди-

те не са от станиол, или когато разбере, че нещата, които е ценил, 
са станиолени... 

...Кога настъпва психическото съзряване - когато човек реши, че 
трябва да се отклони от Пътя в името на призванието си, или ко-
гато реши, че трябва да се примири с пътя, в името на всички по-
лезни неща... 

А ако няма призвание? 
А ако не знае кое е? 
Възможно ли е да опознаем себе си? 
Ако да - как? Ако не - защо... И ако не сме това, което изглежда-

ме – как да разберем какви сме? 
Ели отблъсна тетрадката с твърди черни корици. Мразеше 

тази тетрадка. И себе си мразеше - захвърлила душата си в нея. 
Нямаше полза от дневници, от зададени въпроси и от въпроси 
без отговор. Всички въпроси бяха без отговор. Всички, които си 
струваше да бъдат зададени. Не знаеше какво да прави със себе 
си. Не виждаше бъдещето. Черен бе прозорецът на Вселената. И 
затворен. 

... 
Ана и Димитър бяха потънали във фотьойлите си. И в мисли-

те си. Телевизорът бълваше дезинформация, която не чуваха и 
пошлост, за която оставаха недосегаеми. Потокът, формиращ 
масовото съзнание се плъзна покрай тях и този път. Докога ли? 
Докога може да се устоява? И наистина ли устояваха, или... прос-
то ги бяха оставили да устоят, за да има и такива, ако някога пот-
рябват. Животът се изнизваше покрай тях. Изнизал се бе - безпо-
лезен. И те бяха безполезни за този живот - и по-добре. Вклеще-
ни в безбройните му капани, впримчени на всеки завой, откло-
няващ се от правата линия, те съществуваха и се мъчеха да бъдат 
добри. Добри в професията си - доколкото им позволяваха. Доб-
ри с тези, край тях - доколкото беше възможно. Добри помежду 
си - доколкото можеха. И добри с Ели - доколкото сили им бяха 
останали. 

- Мислиш ли, че Ели ще се справи с живота? - гласът на Ана 
отекна глухо в стаята, оказала се странно тиха. 

Димитър вдигна глава от листа, изпълнен със ситния му по-
черк. Погледът му бе отнесен, лицето чуждо. Ана мразеше този 
поглед и това лице. И цялата му откъснатост. Но бе твърде умо-
рена, за да отключи омразата си. 

- Мислиш ли, че Ели... 
- Да, ще се справи - гласът му бе рязък; мразеше вечните стра-

хове на Ана за бъдещето и още повече страховете й за бъдещето 
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на Ели.- Ще се справи - просъска отново, но този път го каза не 
на нея, а на себе си. И го повтори в ума си - като заклинание. 
Имаше нужда - от заклинания. И от мъничко вяра и сигурност. 
Толкова малко бе вярата в този свят, в който бе тъй високо развя-
вана. И толкова нищожна - сигурността. И толкова много бяха - 
оградите. 

- Димо, трябва нещо да направим... времето минава. Докато 
се обърнем ще завърши гимназия и после накъде? Какво? На теб 
ти е лесно - по цял ден решаваш задачи, а аз трябва да мисля за 
всичко. Какво да следва? 

- Това трябва да решава тя, а не ти. А каквото е трябвало да 
направя - направил съм го. Научил съм я да решава задачи. И то-
ва го може. Винаги ще може да разчита на математиката, каквото 
и да реши, каквото и да се случи... 

- Сигурен ли си? Не я ли надценяваш? 
- Дявол да го вземе, остави ме да разбирам поне от едно нещо 

и да бъда сигурен! Да, сигурен съм. Винаги съм сигурен кога 
един ученик може да решава задачи и кога не. Тя може... И ако 
не беше ужасът й от изпити, и ако имаше някаква полза, за три 
месеца бих могъл да я подготвя за всякаква олимпиада. Далеч 
по-неспособни съм подготвял, но за тях математиката е била вси-
чко, за нея не е... 

- Но аз не съм сигурна... Още навремето, когато говорих с 
брат ти за стиховете й... вижда ли нещо в тях... той ми отговори 
„А ти не виждаш ли”…не бях сигурна. Не съм сигурна в нищо… 
Разбира се, добре е, че вече не бълнува и не гледа с празни очи в 
тавана, а пише... Но какво пише? Не зная... Всъщност, не би мог-
ла да кандидатства с литература. Критика не чете, никога не би 
си развила темите предварително; да научи чужди - изключено... 
Елка Димитрова й пише шестиците, но аз... Аз не съм сигурна 
дали бих й ги писала. Димо, какво ще стане? Не мога да си я пре-
дставя след три години отново в онази стая. Без среда, без прия-
тели, без бъдеще... Да чете книги по цял ден и да ходи отнесена. 

Ана бе затворила очи, сълзи изтичаха от слепите й клепачи. 
Истерично свита на кълбо, тя се вкочани. Чак сега Димитър осъ-
зна колко крехка и уязвима бе станала, с колко умора и страх бе 
нагнетена. Изправи се сковано и непохватно я прегърна. Тя за-
рида. С учудване осъзна колко скъпа му беше и колко много я 
обича още. Усети тялото й - беззащитно, люляно от несигурност 
и болка. Прегърна я и се разтвори в усещането си за щастие и 
цялост... Животът отново потече в замръзналите й сухожилия. 
Кръвта хукна по артериите и вените й, бързаше да я стопли. Му-
скулите й се отпуснаха... хубаво беше да не си сам... Разтвори се в 
усещането си за щастие и цялост... 

... 
Вратата на Вселената оставаше затворена. И бъдещето беше 

черно. Ели протягаше ръце напред, опипваше неподатливия 
мрак, опитваше се да го моделира. А той се разливаше - все по-
всеобхващащ, все по-неовладян. Избутваше я, изтикваше я - на-
зад и навътре, назад и навътре - към утробата. И спасение няма-
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ше. Времето тръгна назад. Хукнаха събитията с шеметна скорост 
- назад. Назад и навътре. Към утробата... към първия атом, родил 
Вселената... Пространството се сви, стана безразмерно. Погълна 
времето. Светът застина в своето зачатие. И по-нататък и по-на-
вътре нямаше. Всичко предстоеше. 

Разкъса неподатливия мрак. Не поиска да го моделира. Вече 
всичко се бе случило - трябваше само да чака. 

ЛИВАДАТА 

Бездънно синьо небе. Изгряващо слънце. Тишина. Безкрайна зелена 
ливада с искряща роса. Малка птица се стрелва, излита, изчезва в про-
стора. Безмълвие. Тесен път се вие, губи се в далечината. От едната 
страна на пътя ниви, гори, села, живот. От другата - безкрайна зеле-
на ливада с бездиханен въздух. От едната страна на пътя селяни рабо-
тят и пеят. От другата - неподвижност и беззвучие. Над всичко - 
бездънно синьо небе с изгряващо слънце. Селяните се отдалечават от 
пътя - удавят се в нивите. Птиците замлъкват. Отлитат от селя-
ните. Потъват в небето над тях. Прозрачното слънце оплътнява, из-
дига се. Сипе жар и неподвижност над ливадата. 

Рязък смях разби тишината на късове. По безкрайния път тичат 
две деца. Смеят се звънко, лудо. Тичат по белия път хванати за ръце. 
Спират, прегръщат се. Плаха целувка. И отново луд бяг, късове смях. 
Високо русо момче, очи с цвят на небе. Петнайсет - шестнайсет годи-
шно. Високо чернокосо момиче, очи с цвят на нощта. Петнайсет - ше-
стнайсет годишно. Спират задъхани до ливадата, косите им се мил-
ват. Момичето коленичи - зелено небе с розов облак и черно слънце. То 
заравя розови пръсти в зелената трева. Отскубва няколко крехки 
стръкчета. Разпилява ги върху косите си. Момчето се навежда, грабва 
едно от тях. Детелина... с четири листа. Тишината се смее. Момиче-
то скача, иска да вземе цветеца. Момчето побягва.  

Розово момиче гони момче с детелина. После спира. Заравя побеле-
ли пръсти в пръстта. Момичето търси детелина с четири листа. 

Огромно синьо небе, припичащо слънце, тишина. Безкрайна зелена 
ливада и път. Високо русо момче стои сред пътя - само. Чернооко мо-
миче тича в ливадата - само. Момчето я вика. Тишината поглъща 
гласа му.. 

Колела на карета изтракват по белия път. Руса жена слиза. Слага 
бяла длан върху рамото на момчето. Майката. Очите й заклинат - да 
се върне.. Сърцето й предлага нежността, грижите, отлитащото де-
тство. .. Детето е пораснало. И чака любовта. Тъжна усмивка върху 
бяло лица. Тропот от колела на карета. Тишина. Поглъщаща, размива-
ща, разяждаща. 

Огромно синьо небе и слънце в зенита. Безбрежна зелена ливада. Бе-
ли птици гонят простора. Изтракват колела на карета. Едър мъж 
слиза. Бащата. Протегнал ръка към сина, той предлага кариера, богат-
ство и слава. Момчето чака момичето от ливадата. Въздишка, насме-
шлива усмивка, тишина. 

Сред зелените цветя на ливадата момичето се смее и пее, търси 
любовта. От другата страна на пътя момчето безволно се отпуска на 
земята - чака любовта. Тропот на конски копита. И смях. Приятели-
те. С щастливи лица те предлагат забавления, удоволствия, лудории. 
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Момчето мълчи. Очите му се разтварят в простора. То казва „не”. 
Тишина - бездна, поглъщаща всичко. 

Бездънно синьо небе, здрач. Безбрежна зелена ливада  и път. Пукот 
от конски копита. Самотен конник в бял облак от прах. Момчето 
вдига очи. Пред него е Тя, бяла, бленувана, сънувана - гледа го с огромни 
очи, усмихва се с прозрачни устни. Момчето стои вкоренено в пръст-
та. Мечтите идват, разпиляват се. То гледа усмихващата се Съдба. 
Очите й пробиват пространството. Пелената на “днес” се разкъсва. 
Неуловимите сенки на неуловимото бъдеще се разпиляват над праш-
ния път. Розовата рокля на момичето от ливадата се разпада на със-
тавните си атоми и се превръща в изгубено щастие. С вкочанени пръ-
сти момчето потърси детелината с четири листа. Не я намери. През 
разкъсаното време, Съдбата протягаше бели ръце и го викаше, обеща-
вайки всичко. 

Слънцето изчезна. Тишина скри ливадата и момичето, търсещо 
щастие сред цветята й... 

Ели сложи трите точки. Времето, продрано, висеше пред про-
зореца й. Бледите сенки на неуловимото бъдеще се разпиляха 
над нея. Съдбата се усмихваше и обещаваше всичко - розово ща-
стие сред зелена ливада... Неясните сенки на неясното бъдеще, 
подгонени се скриха зад процепа на Времето... Съдбата се усмих-
ваше и обещаваше всичко - диамантен успех сред световна мет-
рополия... Светлините на небостъргачите угаснаха, погълнати от 
Времето, объркало хода си... Съдбата се усмихваше и обещаваше 
всичко - пустота… Само пустота бе останала в съзнанието на 
Ели. 

Лампата светеше безжалостно, изхвърляше фотоните си в 
стаята и с тях прогонваше Луната и звездите. Часовникът тик-та-
каше - времето следваше хода си, отново станало цяло. Ели гле-
даше в нищото пред себе си. Чакаше - Слънцето да изгори свет-
лината на лампата. И пишеше. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, нова страница 

...Понякога мисля за любовта - като за литературна категория. 
Понякога мисля - може ли да се пише за любовта, без някога да си я 
изпитвал... Понякога мисля... Не, често мисля - за какво мога да пи-
ша. И се блъскам в стена - само за себе си мога да пиша. 

Понякога мисля... Не, искам да мисля - за любовта - не като за 
литературна категория. Искам да мисля за любовта като за чувс-
тво - чувството, превръщащо литературата в средство за общува-
не, в средство за докосване... в мост - между хората. Защото лю-
бовта е чувството, което ни свързва... Любовта като символ на об-
щността, на зачатието и развитието, връзката на бъдещето с ми-
налото, липсващата точка за устойчивото равновесие на настоя-
щето... 

Често мисля за любовта - но защо всичко, което мисля за нея се 
превръща в някакъв вид категория, и никога в чувство, което би ме 
свързало с някого?... 

... 
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Междучасието бе продължило твърде дълго. И въздухът в 
класната стая тежеше - от смях и прах, от бяг и викове. Прост-
ранството над чиновете бе задръстено с нервно очакване и летя-
щи учебници. Диляна отегчено обясняваше - за кой ли път - за-
дачата от домашното, а Нели я гледаше кротко с големи, пъстри 
и неразбиращи очи. Венци тупаше по плота на чина като по ба-
рабан и тананикаше някаква песен, Николина се опитваше да 
научи урока си за часа, Амелия и Божидар се целуваха зад заве-
сата, Иван разказваше мръсни вицове, а Ели рисуваше развеселе-
ните лица на слушателите му върху последния лист на тетрадка-
та си. Разбра, че учителката е влязла, едва когато живата картина 
пред очите й се разпадна и съучениците й се превърнаха в гип-
сови статуи. 

- Номер 22 на дъската... 
Всеобща въздишка на облекчение отвя гипса от 28 статуи и 

отново ги превърна в човешки същества. Само Николина окаме-
ня - как стигна до дъската - никой не знаеше, най-малко тя. Тру-
дно излизаха думите от каменното гърло. И мислите в главата 
тракаха. Напукана бе тишината в стаята. И стените се напукаха, 
но не падаха. Не паднаха - дори, когато Николина седна на сто-
ла си и от камък се превърна отново в човек. За този час страхът 
бе свършил. Ели рисуваше лицата на освободените си съучени-
ци върху последния лист от тетрадката и слушаше новия урок. 

... 
Лампата изхвърляше фотоните си, изгорила звездите и Луна-

та. Учебниците спяха, кротко сгушени в найлонов плик, дневни-
кът на Ели криеше черните си корици, отворен на нова страни-
ца. 

...Гледам лица. Десетки лица... Кривите им силуети излизат от 
листите на тетрадката ми... Усмихват се и ме гледат закачливо. Но 
ме гледат закачливо само от листите на тетрадката ми... когато тя 
не е между нас - те мълчат затворени и гледат отдалеч... 

Те ли са далеч, или аз... 
Трите точки стояха в края на страницата като дупки от кур-

шуми в стена. Ели оттласна от себе си Дневникът. Извади бели 
листи и гледайки ги в упор написа с едър почерк: „Ливадата II”. 
И правата на времето се пречупи. 

ЛИВАДАТА ІІ 

...Небето над ливадата е синьо, безкрайно бездънно. Огромно кърва-
во слънце хвърля последните си лъчи към земята. Изгоря - погълнато 
от черните очи на самотна девойка. Увиснала между небето и земята, 
тя изтръгна душата си и разкърти тишината над ливадата. Едно бя-
ло видение хукна към слънцето, към хората, към живота. 

Девойката тичаше през ливадата. Тичаше - през дните и нощите, 
през сезоните, през годините. Тичаше - към залязващото Слънце. 

...От бездънното синьо небе Слънцето пече земята. Сенки няма. 
Тишина и коленичила жена. Черните й ръце разравят тревата, уморе-
ни от безсмислено търсене. На щастието ли? Устните й скептично 
се усмихват. Илюзиите са мъртви. Годините и напразното търсене са 
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я направили мъдра. От угасналите й очи надничат отчаяние и при-
мирение... като от очите на всички мъдри хора в безизходица. Жената 
бавно ровеше тревата и се влачеше към залязващото Слънце. Черни 
сенки се врязваха в челото й. Животът отминаваше. Жената вървеше, 
търсеше и си налагаше да вярва. Вървеше и не мислеше - мислите биха 
я спрели. 

... Бездънно синьо небе с изгряващо Слънце. Безкрайна зелена ливада 
с искряща роса. Тишина. Една старица лежи, просната на тревата. 
Пръстите й са впити в пръстта. Бавно се изправя. Прегърбена и тън-
ка, тя обръща гръб на Слънцето и върви - към Залеза. Костите й пот-
ракват изпод разядена от бръчки кожа, краката й се подгъват. Пръс-
тите й разравят тревите - защо? Тя не помни смисъла на безкрайно-
то вървене към хоризонта. Забравила е - какво има зад него. Забравила е 
хората и детелините с четири листа. Изгревът осветява гърба й. 

Бездънно синьо небе. Безкрайна зелена ливада. Сива магистрала раз-
рязва земята на две. Мълчание - между небето и земята. Карнавална 
карета изтраква по сивия път. В кух череп проблясват сълзи и звънки-
ят смях на момиче. Нещо помръдна в кухата гръд на скелета. Трепна 
между ребрата му и излетя - малка зелена пеперуда с четири крила. 
Вятърът я грабна, завъртя я и я върна в кухата гръд. Там тя се пре-
върна в сърце. То трепна и изгоря - от звънкият смях на момиче. 

Карнавално шествие шества по магистралата - крехки и призрач-
ни хора на коне. И карета - с овъглен скелет на капрата. 

От едната страна на магистралата роботи обработват земята. 
От другата - старица сред зелена трева търси щастие. Вятър посипа 
в ръцете й пепел - от изгорялото сърце. Тя вдигна главата си и срещна 
погледа на скелета. Протегна ръцете си към него - към края на ливада-
та. 

Закапа кръв - от стърчащите бодли на телената ограда... 
 
Трите точки стояха в края на реда - като стърчащите бодли 

на телена ограда. Не искаше да свърши с тях. Не искаше - телена 
ограда. Но тя стоеше - яркочерна - между небето и земята. Меж-
ду нивите, горите и селата. Между градовете и хората. Между 
хората. И вътре в тях. Яркочерна и истинска, телената ограда 
бродеше и разделяше. Небето и земята и света от хората и зеле-
ната ливада от света, където не остана щастие. 

Закапа кръв - от стърчащите бодли на телена ограда. 
Бе стигнала до края. 
... 
Нощта изтичаше - черна и лепкава. Ели спеше, Ана мълчеше, 

Димитър четеше – белите листи, от които капеше кръв. 
Бе стигнал - до края. Оградите оплътняваха и настъпваха в 

мрака. И нямаше изход. 
Дните минаваха. И сезоните и годините. Животът изтичаше - 

без следа, тихо и тягостно. Какво се бе случило, какво се случва-
ше - всеки ден, та оставяше хората слепи - без надежди, без меч-
ти, без стремежи... без Утре. 

Димитър четеше и потъваше все по-дълбоко в нощта. В своя-
та нощ, в своите нощи - отпреди 20, отпреди 30 години, когато 
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светът се срутваше и го затрупваше... и не му оставяше брод - 
към живота и хората... Бездна. Всички ли падаме в нея? 

Ана мълчеше и се давеше. Къде изгубихме щастието? Остана 
ли ни поне стремежът към него... 

На пода около фотьойла й, върху масата, върху капака на пи-
аното... навсякъде - лежаха разпилени писмените работи на уче-
ниците й – „Какво е за мен щастието?“ И от всеки лист пълзеше 
безнадеждност. 

Закапа кръв - от стърчащите бодли на телена ограда. 

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Бяха насядали навсякъде. Задръстен бе светлият хол на Ана. 

Нищо не стигаше. Ели изнасяше от кухнята една след друга чи-
ниите, пълни със сандвичи. И преди да успее да се огледа, те се 
изпразваха. Изпразваха се и бутилките с безалкохолни напитки. 
Алкохол нямаше. Знаеше, че са разочаровани, но им бе благо-
дарна, че не го показват. Все пак бяха сами. Класната им, спокой-
на, че ги оставя в благонадеждното присъствие на едно учителс-
ко семейство, си бе спестила неудобството и досадата на един 
ученически рожден ден. Ана и Димитър, дълбоко ненавиждащи 
надзирателския подход в тяхната професия, дори не посрещна-
ха гостите на Ели – „Ще ги смутим, Елинце. Децата не обичат 
родители да се навъртат около техните празненства, а ние освен 
това сме и учители.” Целунаха я и пъхнаха една двайсетолевка в 
ръката й – „Ако нещо не стигне - купи. Но не алкохол, нали?” И 
си тръгнаха. Тя остана с Диляна - да посрещат класа. За първи 
път го правеше; родена в средата на юни, учебната година все не 
стигаше до този ден. 

Уморена седна на килима, до библиотеката. Книгите се вря-
заха в гърба й. Никога този хол не бе приютявал токова хора, и 
толкова смях, и толкова музика. Хубаво й беше, макар да не знае-
ше за какво се смеят, макар да не разбираше музиката им. Влудя-
ващият ритъм, изтласкал мелодията, отстъпваше само на неисто-
вия вой на китарите. Струваше й се, че къщата танцува... ако зат-
вори очи, въздухът, задръстен от звуци ще я изхвърли нагоре, 
към Слънцето и... ще полети. Не затвори очи. Гледаше. Познати 
и непознати, лицата им бяха окъпани в светлина. Бавно местеше 
погледа си - от лице на лице, от душа на душа... И търсеше - ду-
ша, в която би могла да се разтвори; очи - в които да потъне. 
Очите бяха скрити зад маски от преходно щастие. Душите бяха 
захвърлени надалеч. 

Нежни ръце я изтръгнаха от капсулата, която неусетно я бе 
погълнала. Топли очи търсеха нейните. Докоснаха телата си. Ос-
тавиха ги в ритъма на блуса... Капсулата си беше цяла. И Ели бе-
ше вътре. Само тялото й танцуваше - ненужно и непохватно. И 
чуждите очи никога нямаше да намерят нейните, защото нейни-
те очи бяха вътре. 

... 
Никога светлият хол на Ана не бе оставал по-празен. 
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Всички си бяха отишли. И всичко. 
Обръчът се затегна - безмилостно. Не около черепа. Около 

сърцето... И го сряза. Закапа болката. Мисълта остана. Вътре или 
вън - все едно. Увисна безполезна... 

- Даниела, тортата! Забравила си тортата! - гласът на Диляна 
я изхвърли обратно в стаята. Като на ослепял прилеп очите й 
мигаха срещу светлината. 

- Каква торта?! 
- В хладилника има торта. Огромна шоколадова торта. Не 

знаеш ли?! - Диляна я гледаше, този път наистина недоумяващо. 
Този път чашата наистина беше преляла. Поклати глава, скръс-
ти ръце и се тръшна на най-близката табуретка.- Даниело, ти на-
истина си вън от света...- гласът й бе безцветен, струваше й се, че 
колкото и да иска, вече никога няма да може да го оцвети. 

...Искам да избягам. Да се откъсна от гравитацията... Да полетя... 
Искам да изчезна в пространството. Искам да се трансформирам в 
енергия... Тогава оковите на материята ще паднат... Господи, това ли 
е Духът?... 

... 
Беше се превърнала в енергия. Жив къс енергия, ако енергия-

та може да съществува на късове. Сиянието около нея бе видимо 
и осезаемо - подпалваше въздуха, предметите и хората. Беше 
красива, ако “красива” е подходяща дума за това, в което се бе 
превърнала. 

Танцуваше. Бялата й рокля, събрала звезден прах я обгръща-
ше като облак неземна роса. Талията й, неочаквано тънка и гъв-
кава се извиваше, усуквана от музиката. Раменете й, полирани 
като на статуя пречупваха и поглъщаха светлината. 

И светеше. 
Всички бяха насядали около малката холна масичка, отрупа-

на с чинии и чаши. Говореха. И не се слушаха. Само децата слу-
шаха, поглъщаха всяка дума като откровение, скриваха я в ду-
шите си като боен трофей, защото присъствието им в тази стая и 
в този час бе битка. Спечелена битка от Ели, защото този ден бе 
неин, и празникът бе неин, и гостите, независимо от възрастта 
им - бяха нейни... И музиката беше нейна... музиката, превърна-
ла я в жив къс енергия. 

Танцуваше. И танцът беше неин. И Александър. Тя потъваше 
в очите му с цвят на море и небе. И се разтваряше в душата му - 
необятна стихия; море и небе, слети в едно... поглъщащи всичко 
в пространството между себе си... Не искаше музиката да спира 
и вечерта да свършва и времето да се изцежда без следа. Разтва-
ряше очите си - да видят всичко. Разтваряше гънките на паметта 
си - да приюти в тях умиращите мигове. 

Стените на стаята избухнаха с яркостта на прасковен цвят. 
Диванът и фотьойлите се разляха като старо бордо. Дантелени-
те завеси възкръснаха с духа на Биляна, отраснала с тях. В дъно-
то, до прозореца, седеше Димитър. Бледото му чело бе оросено с 
капки пот. Разсеяно доливаше чашите с вино, потънал в спора си 
с Йордан. Потънал във фотьойла на Ана, под лампата, до пиано-



107 
 

то, Йордан отметна назад кестенявите си кои, с неволен жест ги 
приглади. Изцяло отдаден, вкопан в защита на тезата си, той ви-
ждаше само своите мисли. До него седеше Ирина. Вечно неодоб-
ряваща, резервирана, привидно примирена със съдбата и света, 
тя търсеше пролука в чуждия спор, пукнатина в защитаваните 
позиции и възможност да се намеси, да се наложи - с пъргавия си 
ум и непоколебимите си заключения. Зелените очи на Зорница 
гледаха мечтателно в неопределеността, розовите й устни треп-
тяха в неосъзната усмивка - за кого ли бе тя... За нея, или за тези 
край нея, които не я забелязваха. Диляна бе седнала до Димитър 
и не отделяше очите си от лицето му. Поглъщаше всяко потръп-
ване - на някой мускул или на мисълта му. С едва овладян жест 
на нетърпение и досада пое чинията, която Ана й подаваше. За-
това пък брат й, Тодор, с голямо нетърпение пристъпи към изя-
ждането на голямо парче от шоколадовата торта. Очите му, оба-
че, не гледаха в тортата. Те не пропускаха нито един жест, нито 
една мимика, нито една интонация на тия, край него. Съзнание-
то му, хиперболизирайки всичко, се заливаше от смях. Само Да-
ниела не беше смешна, дори в нелепата си рокля, караща я да 
изглежда толкова различна от това, което бе. И внезапно обзело-
то го съжаление, че няма сестра като нея угаси карнавалния фо-
йерверк в ума му. Ина бе забравила за десерта си. Очите й гледа-
ха тъжно и мъдро. Твърде мъдро за деветте й години. И твърде 
разбиращо. В тях се отразяваха силуетите на Ели и Александър. 
Разлюлени от песента, те се носеха някъде между пролетта и 
есента... 

... 
Отидоха си. И всичко свърши. Дори мръсните чинии, които 

дълго миха с Ана. Отиваше си и нощта, а с нея - поредната годи-
на от живота й. Отиваше си всичко - без следа. 

Гледаше в черните стени на стаята си, като залепнал за клепа-
чите й бе мракът... После той се разкъса и отново всичко оживя -  
с ароматите и звуците, със следите от докосване. Погали с пръс-
ти мъртвите си устни - там беше, целувката на Александър... и 
мириса на розите, които й поднесе бе в косите й... и светлината 
на очите му, с които я превърна в жив къс енергия... ръцете му, с 
които махна тленното от нея и я освободи. 

Притискаше очите си с ръце и знаеше, че всичко ще остане в 
нея. Успяла бе - да открадне частица от Времето. Миналото и на-
стоящето се сляха в едно. Превърнаха се в точка, в която можеш 
да бъдеш навсякъде. И Ели видя мига, в който бе осъзнала све-
та... 

...Светът се люлееше, защото беше кораб, плуващ срещу тече-
нието на голяма река. И тялото, което й бе дадено, бе кораб, но-
сен от това, което някои наричаха „живот”, а други –„съществу-
ване”, макар да нямаше общо становище по въпроса, какво е жи-
вот, и какво - съществуване. Тогава Ели още не знаеше, че е ко-
раб, намиращ се в кораб... Тогава просто намираше очертанията 
на предметите, изплували от светлините и полусенките. Тогава 
намираше и себе си, скрита в малкото, неподатливо на волята й 



108 
 

тяло. Съсредоточена в освобождаването на способностите му, тя 
не чу отварянето на вратата, а може би не знаеше какво е чула. 
Но видя... Огромно лице, надвесено над нейното... Дали бе като 
нейното? Нямаше как да разбере. Но разбра, че бе добро и се ус-
михва. Усмихна се и тя - тъй много искаше да е добра... 

Времето отново се разтегли в безкрайната си права и я върна 
в точката, до която бе стигнала. Нямаше как да разбере дали на-
истина помни първата си усмивка. Но помнеше добре първата 
си болка, и първата измама, и първото усещане за безвъзврат-
ност. 

Запали лампата на бюрото си - все едно й беше, дали Ана и 
Димитър виждат светлината, или не. Извади дебелата черна тет-
радка, която вече не искаше да нарича “Дневник” и я отвори. 
Празният лист я гледаше в упор... 

„ВЪН ОТ ВРЕМЕТО”, ЕТЮДИ 

Късове чист спомен, изрязани от монотонната права на време-
то, в което е заключен моя живот... 

„...Помня жегата. И това, че в устата ми хрускаше прах. Пом-
ня, че стъклата на автобуса се люлееха и бяха жълти от слънцето 
вън. Помня разхвърляните чанти и куфари, сред които не знаех как 
ще открием нашите. Помня, че баща ми беше изчезнал някъде в 
края на съзнанието ми, изгубен сред непознати лица. Помня, че се 
тревожех за нощното си гърне, защото не знаех къде е, но знаех, че 
майка ми е до мен... 

Беше горещо и прашно и трудно се дишаше. И всичко трудно се 
правеше, защото автобусът се люлееше и аз губех опората си. В ръ-
цете си държах малка синя кофичка, покрита с бяло пластмасово 
сито. Тя беше пълна с морска вода, в която плуваше стадо рибки - 
от онези, малките, които стигат до самия бряг, и за които по-
късно се чудех как вълните не изхвърлят на пясъка. Тогава не мислех 
за вълните и пясъка. Мислех само за тях - най-хубавото нещо, кое-
то имах - сребърни, живи и мънички, много по-малки от мен и съв-
сем беззащитни. Много исках да повдигна бялото сито и да ги пог-
ледам, но знаех, че това е опасно за тях, и знаех, че аз съм тази, коя-
то трябва да бди над живота им. 

Не помня какво се случи. 
Помня, че кофичката бе паднала от ръцете ми. Помня, че мои-

те сребърни риби подскачаха върху прашния под. Помня, че тежки 
крака ги настъпваха, а аз пъхах белите си пръсти под огромните 
им обувки, за да ги извадя и да ги върна в синята кофичка, на дъно-
то на която още се плискаха няколко глътки морска вода. Не знам 
дали плачех, но знам, че рибите, които се изплъзваха от ръцете ми, 
от които се изплъзваше живота, ми вдъхваха смътен ужас, защото 
носеха в себе си смъртта. 

Никой не отмести краката си от локвата с моите риби...” 
Ели сложи трите точки. Болката настъпваше отвсякъде. Не 

можеше да я прогони, както тогава не бе могла... когато за първи 
път изгуби душата си, а светът остана същия... Нищо не си беше 
отишло. Всичко бе в нея... Късове чист спомен? Не беше чист. 
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Затвори очите - не искаше да ги отваря, но все едно - всичко 
бе в нея, не можеше да го извади, както някога не бе могла да из-
вади мислите си. Празният лист я гледаше в упор. Взе молива с 
вдървената си ръка и вратата към другата Вселена се отвори - 
онази, в която цветовете бяха по-ярки, ако можеш да ги видиш 
без очи. 

„...Помня жегата... И това, че мухите бръмчаха. Помня грама-
дата на перилата на каменното стълбище и зноят, излъчван от 
тях. Помня нечии стъпки, но не помня чии. Знам, че седях на прага 
и всичко наоколо се разтапяше. Дори гласовете се разпадаха, преди 
да стигнат до мен. Повей на вятър... не, мамината рокля догони 
бързите й стъпки. 

И тогава го видях - гумен, бежово-прозрачен, кацнал на каменна-
та пещ... Дълго го наблюдавах. Или може би не толкова дълго? Той 
омекна, изкриви се и се разтече. Най-важното нещо в живота ми, 
подсигуряващо съществуването ми, се бе превърнало в лепкава лок-
ва. 

Помня паниката, която настъпи, когато откриха, че биберо-
нът ми е разтопен. Разбрах, че друг не може да се намери в града, 
където бяхме... 

Често са ми разказвали тази история. По-точно нейния край, 
защото началото й никой не беше видял. Историята за това, как 
съм започнала да се храня с лъжица. Никога не пропускат да отбеле-
жат - кога самодоволно, кога със яд - че на година и два месеца съм 
проявила достатъчно инат, за да не се храня три дни, отказвайки 
да приема ядене, което не излиза от биберон. 

Не помня тези три дни на очакване, но помня това, което ги 
предизвика. Помня отчаянието си. И спасението си, когато отк-
рих Изхода в простото съждение: „Щом няма биберон, в този град, 
да ми купят от друг”. Толкова беше естествено... 

Помня и ужасът. Ужасът, когато разбрах, че те не виждат оче-
видното, а аз не мога да им го покажа, защото не мога да говоря...” 

Ели сложи трите точки. Ужасът пълзеше отвсякъде. Не може-
ше да говори. Нямаше с кого... 

Дори разговорите й с Ана и Димитър изгубваха смисъла си. 
Все по-малко оставаше общото между тях. Не... общото между 
нея и всеки от тях, защото те бяха отделни личности, нещо, кое-
то винаги бе знаела, но което, едва отскоро бе започнала да осъз-
нава. 

Сгушена в жълтия конус от светлина, тя гледаше как сенките 
настъпват. Лепкавите пръсти на мрака се протягаха към нея. 
Ужасът най-после победи. Нямаше с кого да говори. Нямаше за 
какво да говори. Мислите умираха в нея, или захвърлени на лис-
та. Затвори очи, за да не вижда чудовищата на бездната, която 
усещаше край себе си. Все едно - всичко бе в нея. И Бездната и 
Изходът. И отчаянието от неспособността си да ги различи. 

Празният лист я гледаше в упор, заедно с всички празни лис-
ти, надничащи зад него... Хиляди празни листа... разпиляха се 
под клоните на приказна гора. 

И пламнаха. Докоснати от Слънцето. Или от Есента. 
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Ели не помнеше есента, но помнеше гората... Жълти падащи 
листа. 

„...Помня гората. И слънцето. И листопада. Не помня вятъра, но 
знам, че го е имало, защото знам, че той отронваше листата... И ме 
затрупваха. 

Помня и майка си. Вървеше до мен. Косите й бяха черни, а моите 
руси. Днес е обратното. 

Спънах се. И заплаках. Тя коленичи до мен и най-после видях лице-
то й - срещу своето. Беше красиво. Много гладко. Само устните й не 
бяха гладки. Тя ме прегърна и се уплаших. И аз я прегърнах. Тогава раз-
брах, че и тя плаче... 

Не помня дали я попитах защо. Помня... отчаянието си. 
В този ден открих хода на времето. И осъзнах, че то никога не се 

връща. В този ден открих възрастта. И факта, че тя зависи от вре-
мето и променя човека. 

Помня листата, върху които седях, прегърнала мама. Помня спазъ-
ма в душата си, с който се опитах да задържа времето. Това беше пос-
ледният ден, в който мама беше на двайсет години. От утре ставаше 
трийсетгодишна. Не исках Утре да идва. 

Слънцето бавно падаше зад дърветата. Лъчите му потъмняха. Но-
щта се вкопчи в мен. Тогава душата ми за втори път умря, а светът 
пак остана същия...” 

Светът винаги оставаше същия. И Ели оставаше същата, неха-
еща за него и времето. 

Парчета спомен, откъртени от монолитната му твърд... Или 
не бяха спомен? 

Съществуване. Успоредно съществуване. ЕДНОВРЕМЕННО. 
Тъмнината се отдръпна. Вратата на Вселената се отвори. И тя 

запламтя с милиардите си светове. 
Главата на Ели се олюля върху тънката й шия - огъна се под 

тежестта на всички небеса. Бяла светлина разкъса съзнанието й. 
Нажежи го до бяло и го изпепели... 

...Конус от жълти лъчи я отделяше от настъпващия мрак. Бе-
ше се докоснала. Отново се бе докоснала до сърцето на Вселена-
та и всичките й тайни. И бе загубила... познанието си за тях. 
Отишла си бе душата й - за кой ли път? Светът край нея си оста-
на същия. 

... 
Ана и Димитър, скрити зад завесата на хола, през която се 

прокрадваше изгубената светлина от лампата на Ели мълчаха. 
Свити в своята умора, те не заспиваха. Без да знаят това, те чака-
ха светлината да угасне. Угасна. 

- Днес беше хубав ден... Видя ли, беше щастлива... Не е танцу-
вала от... откакто Дейзи я водеше със себе си при своите прияте-
ли... Бях забравила, че може да се смее... 

- Драматизираш. Винаги се смее, когато има за какво. 
- Но все по-малко стават нещата, които я карат да се смее, а 

днес беше щастлива... 
- Детето просто расте и се променя и започва да става самос-

тоятелна. Днес е посрещнала първите си гости и доколкото разб-
рах, се е справила. 
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- Забравила е тортата. 
- Голяма работа - нали я изядохме. А ти направи чудна вече-

ря... Винаги съм се чудил защо казваш, че не можеш да готвиш и 
се страхуваш да посрещаш гости? 

- Не зная... може би, защото винаги майка ми е правила всич-
ко по-добре от мен... а сега дъщеря ми го прави... 

Мракът бавно изстиваше. И ги вкочаняваше, зазидал всеки в 
отделен затвор. Нощта се изцеждаше, хладна и мазна. Една къса 
юнска нощ. Мълчаха и никой не спеше. Ана мислеше за Ели, 
Димитър - за Ана. А Ели... 

Прилежно сгъната купчинка дрехи кротко лежи, захвърлена 
на кревата. Мъртва е светлината. Очите й гледат отвъд. 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Лятото дойде. Избухна с всичките си цветове и аромати. И 

със свободата, която носеше. И с всичко - неуловимо и необхват-
но, което свободата даваше... 

Ели беше на палубата. Малката палуба, забранена за пътни-
ци. Беше й все едно. Беше свободна. Плътният въздух, плъзгащ 
се по обтекаемата форма на метеора блъскаше лицето й, неумес-
тно изпречено на пътя му. Усмихваше се. Вятърът се блъскаше в 
зъбите й, в гърлото й, влизаше в нея, укротен. Беше свободна... И 
беше щастлива. И силна, защото знаеше, че точно в този миг све-
тът е неин. 

Една тежка ръка леко докосна рамото й. Бавно обърна глава-
та си, вятърът разпиля косите й и ги захвърли в чуждото лице. 

- Тук е забранено за пътници. 
- Зная… - тя се усмихваше и очите й гледаха право в очите на 

офицера. 
Тъмната му маска бавно се разпука и освободи лицето му. 
- А знаеш ли, че е опасно? 
- Зная - очите й се смееха и рой светлинки подскачаха в тях. 

Няколко, по-смели от останалите, избягаха и се скриха в очите 
на офицера. 

- Може да паднеш и да се удавиш. 
- Не. Ако падна с 60км/ч във водата ще се ударя. Няма да се 

удавя...- тя го гледаше, развеселена от объркването му и от усе-
щането си за равенство. 

- Е, така е. Но едва ли ще бъде по-приятно да се удавиш, след 
като си се ударила. 

- Не. Ако падна, вероятно потокът ще ме отнесе под метеора 
и витлото ще ме схруска...- сега вече прекали. 

Тъмната маска отново покри лицето му. 
- В кой салон са майка ти и баща ти... 
- Те са си в къщи... 
Тъмната маска се превърна в нощ. Мрачни светлини се прок-

раднаха в очите му. 
- …а моето място е в първия салон, точно на върха на метео-

ра... 
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- В такъв случай, ще бъда доволен, ако си отидеш на мястото 
и обещаеш, че повече няма да идваш тук - той видя, как гневът й 
избухна; видя и как се скри - Щом са те пуснали сама да пъту-
ваш, явно, може да се разчита на теб - скритият гняв се превърна 
в смях и презрение. 

- Разбира се, че „може да се разчита на мен”. Аз съм свободна. 
И когато кажа, че ще направя нещо, правя го. 

Вятърът блъскаше лицето й. И изхвърляше косите й някъде 
далеч. Не беше свободна. Не можеше да бъде... Защото общото 
съществуване ограничаваше свободата... Значи... пълната свобо-
да е съществуване извън другите, извън света... 

Вдигна ръце. Искаше да изхвърли с тях връхлитащите я дър-
вета и острови и води... Все едно. Светът беше в нея. Бавно тръг-
на към мястото си, точно на върха на метеора. 

... 
Обичаше да пристига някъде. Защото всяко място съществу-

ваше отделно от останалите. И тя съществуваше в него отделно 
от това, което бе другаде... Обичаше да пристига в този град. 
Градът, в който бе родена Ана и в който Биляна я бе отгледала... 
Градът, в който бе изживяла една чужда младост, с всичките 
смях и болка, които носи. Градът, в който винаги бе щастлива. 

Избуялото зелено на градината бе надвиснало над реката и 
искаше да улови корабчето, летящо с подводните си криле. 

Избуялото очакване на посрещачите бе увиснало над перила-
та и искаше да приюти опъстрялата палуба на корабчето, нате-
жала от нетърпение. 

Най-отпред, почти сплескана от множеството зад нея бе Дей-
зи. Най-отзад, почти скрити от множеството пред тях бяха Фи-
лип и Филу. Обичаше ги. И те я обичаха. Дейзи покри лицето й 
с целувки, а очите й, мокри от смях, я обливаха с щастие. Почер-
венял от вълнение, с мокро чело и мокри длани, дядо й не знае-
ше какво да прави и стоеше неловко в страни, мачкащ ръчицата 
на малкия си внук. Филу тревожно се оглеждаше наоколо, стра-
хувайки се да не изгуби майка си и стискаше дядовата длан. Ели 
се отскубна от Дейзи и ги връхлетя. Целуна голото теме на дядо 
си, разроши русия пух по главата на братовчед си. 

... 
Слънцето влезе през щорите. Подпали стената. Ели остави 

книгата и изгаси нощната лампа. 
Призраците влязоха отвсякъде. Призраци на разсъмване. 
Не можеше да спи, когато слънцето изгрява. Сгушена в завив-

ките, тя мислено протегна ръка през възглавницата и улови ръ-
ката на Биляна. Усети топлината й. По вкочанените й сухожи-
лия се разля успокоение. В къщи си беше, при баба. 

Призраците не си отиваха. През затворените си клепачи виж-
даше сенките им върху стената, мъчещи се да изтласкат Слънце-
то...  

...Една изгорена длан от любов и омраза. Гризящо варта от 
стените дете и торбата с тракащи кости след него. Деветгодишна 
съпруга играеща с кукли и въздух, натежал от чувственост... Въз-
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несението на Ремедиос - апотеоз на глупостта... Още по-дълбоко 
свита в завивките си, Ели осъзнаваше вълшебната реалност на 
Маркес, но не разбираше самотата. Здраво стиснала дланта на 
Биляна, тя заспиваше, когато слънцето изгрява. 

... 
С Дейзи се смееха, подгънали нозе под себе си. Вратата скръ-

цна и в стаята влезе Филу. Беше прегърнал малка възглавничка с 
избродирани очи и червено копче вместо устни. 

- На Орехчо не му се спи. Иска при вас. 
Дейзи вече бе станала от стола си и бе взела Филу на ръце. 

Почти с ужас гледаше босите му крачета, с които допреди миг бе 
стоял на балатума. 

- Ще изстинеш, бързо в леглото! 
- Дейзи, в стаята е поне трийсет градуса, а навън е пещ... 
- Той е малък и ще изстине - лишеният от логика отговор не 

търпеше възражения. 
- Орехчо иска при вас... иска при вас... искам при вас...- гласът 

на Филу изтъня и се превърна в хлипане. 
 Дейзи го пъхна в леглото му и старателно го зави до шията. 

Върна се усмихната, отново със сияещи очи, отново същата Дей-
зи, онази, която Ели познаваше от времето, когато бе на възраст-
та на Филу. 

- Хайде, разказвай, какво прави Ана? 
- Той плаче. 
- Ще заспи, не му обръщай внимание. Трябва да спи. 
- Но той плаче и иска да бъде с нас. Щом не му се спи, защо 

трябва да спи? Кой го е казал? И защо трябва да се прави всичко, 
което някога, някъде, някой е казал? 

- Той е малък и следобед трябва да спи. 
- Дейзи, аз също бях малка и следобед ти ми четеше приказ-

ки. Помниш ли? А вечер ме водеше в градината, на театър или 
на ресторант... Помниш ли, мами? И не ме завиваше с вълнени 
одеяла през лятото... Помниш ли? Тичахме боси в дъжда... 

- Филко е малък и може да настине... 
- Дейзи? Всеки може да настине... 
Лицето на Дейзи беше каменна маска. Символ на непоколе-

бимостта. Ели се мъчеше да премине през маската и да открие 
следи от лицето на другата Дейзи. На нейната Дейзи... онази, с 
която тичаха боси в дъжда. 

- Деси? Има ли хора тук? 
Владислав връхлетя като хала и апартаментът изведнъж стана 

малък. Каменната маска падна. Разпадна се на прах и се разпи-
ля. Ели и Деси се измъкнаха от кухнята и подпряха гърбове в 
стените на коридора. 

- Защо толкова рано се върна? 
- Имах възможност. Пък и не всеки ден малката принцеса е 

на обяд у дома - той се засмя по своя си, собствен начин, и в ръ-
ката му, като на фокусник, се озова един шоколад - За теб е, при-
нцесо! 
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Ели се усмихна и протегна ръка, за да вземе шоколада, макар 
че мразеше шоколадите. 

- Мо-омент! Забравих, че Минехаха мрази шоколадите - и в 
ръката му се появи огромен портокал - За теб са, всичките. 

Ели пое прозрачната найлонова торба, която грееше с порто-
калови слънца. Не искаше да го обича, но не можеше да не го 
обича. Бе й отнел Дейзи. Бе я направил дебела и нервна, пълна с 
безброй страхове... Бе отнел личността й. Дори името й бе отнел. 

- Деси, сложи нещо за обяд, гладен съм като вълк. 
Филу, кой знае как, се бе измъкнал от стаята си и се вкопчи в 

крачола на баща си. Дейзи изпищя и се втурна след него. 
- Ще се изцапаш!!!! 
И Филу пищеше. Не без усилия тя го изтръгна от „мръсния” 

панталон. Бързо съблече пижамата му и започна да мие ръцете и 
лицето му. Влади виновно събу панталона си и го прибра в гар-
дероба за външни дрехи. Ели стоеше в средата на коридора като 
изхвърлена... Някога с Дейзи седяха по тротоарите и се замерва-
ха с пясък... 

Искаше да бъде у дома, където дядо й я чакаше. 
... 
Двамата бавно преглъщаха вечерята си в кухнята. Бялата кух-

ня на Биляна... просторна и светла, през прозорците й наднича-
ха цветовете на олеандрите... някога... когато Биляна беше жива 
и олеандрите цъфтяха. 

Днес те протягаха изсъхналите си пръсти от спечената пръст 
на саксиите... Нощта чегърташе по стъклата, но не влизаше. 
Мъртво бе. Всичко бе мъртво в малката кухня. И мръсно... 

- Как е майка ти, Ели? Защо не дойде? А баща ти? 
- Добре са... Ще дойдат... по-късно... А ти? 
- Баба ти я няма... Всеки ден ходя на гробище. И Дейзи... Кога 

аз, кога тя... кога двамата... Това дете на гробището порасна... До-
бро дете е. Умно и обичливо... Знае да чете... Сам си чете приказ-
ките, после ме кара да ги играем... всичко разбира. А като хване 
глобуса, с цели часове се захласва по него. Знае столиците на вси-
чки държави и коя къде се намира. Знае и такива местенца, кои-
то не подозираш, че съществуват... а е само на четири годинки... 
Малко, поне още малко да бе поживяла баба ти… да го види та-
къв... 

- Дядо, не плачи. Тя искаше да го види проходил и го видя. 
- Той не я помни, Елинце. 
- Като порасне ще си я спомни. Сигурна съм... Сигурна съм, 

че всичко, което сме преживели съществува някъде в нас... и го 
намираме... когато много имаме нужда от него. 

Вратата на балкона се отвори и нощта влезе при тях. Олеанд-
рите цъфнаха. Звездите грееха - едри и лъскави между клоните 
им. После всичко стана пак същото. Само звездите останаха. 

Двамата бавно дояждаха вечерята си. 
… 
Беше толкова тихо, че Ели със страх обръщаше страниците 

на книгата. Обичаше новия дом на Дейзи и библиотеката на 
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Влади, пълна, освен с всичко друго, и с огромен брой книги, кои-
то толкова много бяха липсвали на ранното й детство - Карл 
Май, Емилио Салгари, Жул Верн, Александър Дюма. Сега ис-
каше да ги погълне - колкото може повече, колкото може по-бър-
зо, защото чувстваше, че много скоро ще дойде времето, когато 
няма да може да прочете нито ред от тях. Все по-трудно й беше 
да чете за „дивите и кръвожадни индианци” и изтъканите от до-
бродетелност, сила и смелост бели завоеватели. Чувството й за 
достойнство се бунтуваше при внушението, че благородничес-
кото съсловие е носител на човешкото благородство. А героите-
китоловци все повече се превръщаха в убийци. Ценностите на 
човечеството се променяха и й бе трудно да прости на авторите, 
писали преди век, липсата на прозрение. 

- Иле? - гласчето бе съвсем тъничко и несигурно. 
Ели се стресна. Бе забравила, че Филу я нарича така. 
- Иле, как мислиш, дали капитан Немо е жив? 
- Капитан Немо ли? Откъде знаеш за него? 
Филу погледна крадешком към вратата. После, успокоен от 

видяното, тупна на пода до леглото си и провря ръка под дюше-
ка. Измъкна една доста одърпана книга и я пъхна в ръцете й. 

- Чела си я, нали? 
Беше я прочела. Преди две години. Точно тази книга, точно 

на това кресло. 
- Разбира се, че съм я чела - доволна, че не лъже, каза тя. 
- Е?! Умря ли? 
- Кой знае... може би не... Сега като се замисля... сигурно ще се 

измъкне... 
- Не ми се вярва, но бих искал... 
- Точно това е хубавото - краят остава за теб. 
- Как за мен?! 
- Ами-и-и... Все едно, че ти дописваш книгата. Ти решаваш - 

да оживее, или не... И изобщо - какво да стане по-нататък... Не е 
като в приказките – „Оженили се. После три дни яли, пили и се 
веселили”. Нищо повече от това не може да стане - край на при-
ключенията, край на изпитанията... Край. Опитвал ли си се да 
дописваш приказка? 

- Не. Нито книга. 
- Значи и други книги си чел. А дядо мисли, че четеш само 

приказки. Дейзи знае ли? 
Филу поклати глава: 
- Не дава. Казва, че ще си повредя очите. Чета, когато я няма. 

Всичките съм ги изчел. 
- Кои „всичките”? 
- На Жул Верн. „Петнайсетгодишният капитан”, ”Децата на 

капитан Грант”, „Капитан Немо”… 
- Изобщо, всички капитани, а? 
Филу поклати глава. 
- А за капитан Дългия чорап чувал ли си? 
- Не. Кой е? 
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- Бащата на Пипи Дългото Чорапче... Когато бях като теб, то-
ва беше любимата ми книга... Много по-хубава от приказките, и 
много по-тъжна. 

- Защото Пипи умира? 
- Не. Защото порасна... В края на книгата тя прави заклина-

ние, за да остане завинаги дете... 
- Може би ще успее? 
Ели поклати глава: 
- Никой не е успял. 
И почувства как светът се срива върху нея. Под отломките му 

останаха само те. 
- А аз искам да порасна. Искам, искам, искам! 
- Всеки иска, до момента, в който разбере, че това неминуемо 

ще му се случи. 
Двамата изведнъж замряха. Бяха чули един и същи звук - 

стържене на ключ по входната врата. Филу скочи в леглото и се 
зави през глава, Ели напъха „Капитан Немо” под дюшека му и 
застина във фотьойла със „Сан Феличе” в ръце. 

Дейзи отвори вратата почти без докосване, влезе на пръсти и 
с устни попита „Спи ли?”. Ели кимна, после излязоха. 

... 
Филу пищеше: „Искам! Искам! Искам!” И този писък се заби-

ваше в главата й през двете затворени врати, през дланите, с кои-
то притискаше ушите си и отказа на мозъка да чува. Владислав 
кипеше от гняв, дядо й - от неудобство, но и двамата седяха сви-
ти в креслата си, сковани от нерешителност и безсилие. 

- Защо прави всичко това, не мога да разбера. Изнерви и себе 
си и детето. Голяма работа, ако погледа още малко телевизия... 

- Детето си е ваше... Каквото мога - правя... Добро е детето с 
мен... Такова чудо не е било... 

Дейзи влезе, затвори вратата след себе си. Облекчено въздъх-
на: „Заспа...” Всички съсредоточиха невиждащи погледи в теле-
визора. Ели стана, взе една книга от библиотеката и излезе. Беше 
свободна. Болеше я от свобода. 

Филу тихо хлипаше, захапал ъгълчето на чаршафа си. 
- Филу? 
Той не помръдна - и тя го беше предала. 
- Филу, недей... 
- Не казвай, че ще ми разкажеш края... 
- Няма... 
- Изобщо не плача за това. Изобщо не... 
- Знам. Но искаш да разбереш какво ще стане по-нататък, на-

ли? 
Хлипайки, той избърса сълзите си и я погледна с очакване и 

недоверие - Мразя да ми разказват. 
- Знаеш ли? С този филм просто се мъчат да разкажат ей тази 

книга... Искаш ли да я прочетеш? - и Ели пъхна в ръцете му кни-
гата, която носеше. 

- „Терез Ракен”? Има ли такава книга? Също като филма? 



117 
 

- Току що ти я дадох - много й се искаше да види личицето му 
в тъмнината, но и без да го вижда разбра, че е грейнало. 

- Знаеш ли, някои хора много искат да кажат нещо на други-
те. Да им разкажат някоя история, или просто това, което мис-
лят... Само че, тези другите, не го четат... и то си остава само вър-
ху хартията, далеч от тези, за които е писано... Тогава други хора 
решават да разкажат книгите... И правят филми. Красиви мъже 
и жени изиграват историята, която някой някога е написал и та-
ка тя най-после стига до всички... 

Тъмнината ги бе обгърнала и ги бе отделила от всичко. Той 
тихо заспиваше. Тя отново вървеше между Димитър и Ана под 
дърветата. И отново ненавиждаше света, в който някой трябва-
ше да си отиде, за да дойде друг. 

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Лятото си отиде, както дойде - изведнъж.  
Изведнъж започна учебната година и всичко стана задължи-

телно. Синята престилка с бялата якичка, ставането сутрин в 
шест, срещата и сблъсъкът с едни и същи хора. И страхът.  

Като спомен от чужд живот оставаше лятото... Солената пяна 
на морето и крясъка на чайките, рехавата тъма и бадемова гора, 
скрила в клоните  си слънцето, тихият звън на китара под звезд-
но небе... Нощта изтичаше - черна и лепкава.. 

Ели седеше пред бюрото си и искаше да върне звездите. И ти-
шината, набъбнала от очакване. И всичко, което не се случваше. 
Гледаше в зелените слънца на бялата завеса, която скриваше 
прозореца й и те се превръщаха в цветя. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, БЕЗ СТРАНИЦА 

„Отново съм в моята стая. Сама. Странно тихо е. Само вода-
та  шушне в тръбите... 

Скръцна портата, тракат токчета по двора. Някъде далеч ръм-
жи камион. Слънцето влезе през прозореца, през зелените цветя на 
пердето... избуяли цветя, неестествени, изродени. 

Изроден е светът. Илюзия е надеждата, че живея. Има ли за как-
во? Изплъзва се. Сгромолясва се. И под руините му не остана нищо. 
Изроден е светът. Изродени са ценностите, които създаде. Не мога 
да ги приема… А свои нямам... 

Не мога да дам втората си риза на този, който няма. Не съм 
щастлива от това, че имам две; за трета не моля... И три да имах, 
пак нямаше да дам на този, който няма. 

Ако ме удрят, няма да извърна другата си буза. Но и на удара с 
удар няма да отвърна. Не мразя. Но и не обичам.” 

… 
Слънцето бавно залязваше. Листата пожълтяваха, идваше 

есента. Дните станаха студени и лепкави - точно дни за бригада. 
И учениците се превърнаха в работници. За половин ден усвои-
ха технологията на новия консервен комбинат, която, вече ня-
колко месеца, работниците не можеха да усвоят. И заработиха 
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на смени. Ставаха в четири - за първата смяна. И си лягаха в еди-
найсет - след втората. Тези, които бяха навършили 16 години, ра-
ботеха през нощта. 

Ели работеше в лабораторията - определяше сухото вещество 
на пюретата и киселинността на соковете. Научи се безупречно 
да титрува, макар че ръцете й почерняха от сребърния нитрат. 
Дните станаха по-дълги и по-светли, макар, че слънцето светеше 
по-малко. Щастливи бяха учениците - вършеха нещо сами - от 
приемането на камионите с домати, до пакетирането на бутил-
ките и бурканите. Всъщност, цялата поточна линия беше авто-
матизирана, а те просто следяха параметрите й да остават в оп-
тималните си граници и наблюдаваха - да не се промъкне някой 
кален домат, някоя дефектна бутилка, или някой крив етикет. 

Ели бързо изработваше пробите си и отиваше в цеха. Там с 
Ема сядаха между кашоните и четяха “Капитан Блъд” на анг-
лийски. Понякога при тях идваше и Дилов, Фортрана, учителят 
им по алгебра и програмиране и открадваше по някое пиратско 
нападение иззад раменете им. Понякога те му оставяха книгата 
и отиваха да лепят кашони. После Ели се стряскаше, поглеждай-
ки часовника си и тичаше да направи следващите анализи. 

- В университета, или във ВХТИ ще кандидатстваш, Ели? - 
Попита я веднъж началничката на лабораторията. Момичето 
трепна и претитрува пробата. 

- Не зная. Не съм мислила. Защо? 
- Това, разбира се, ти ще решиш, но бих те посъветвала да 

учиш индустриална химия. Аз завърших университета, а както 
виждаш, пак работя в производството, но по-добре е да бъдеш 
инженер. Педагогическото образование не се цени. 

- Според мен е хубаво да бъдеш учител... 
- Е, да, ако имаш предвид баща си и майка си - те са имена в 

града. Но повечето не са такива. 
- Повечето от учителите ми са добри. Всъщност, аз изобщо не 

мисля да следвам химия. Не обичам химията. 
Сега началничката на лабораторията се стресна и сгреши из-

численията, които правеше. 
- А аз останах с впечатление, че химията е любимият ти пред-

мет в училище и вече си я избрала за своя професия. 
- Не. Просто ми е интересно и искам да науча колкото може 

повече. 
- А каква искаш да станеш? 
Ели се отпусна на твърдата табуретка. Лицето й застина, очи-

те й изгубиха погледа си, ръцете лежаха мъртви на плота. 
- Не зная... - гласът й беше друг, съвсем не бе гласът на буйно-

то момиче, което сутрин връхлиташе в лабораторията и искаше 
всичко да направи в момента, в който го докосне и всичко да раз-
бере в момента, в който й се каже. 

… 
Бригадирската есен свърши един месец след като беше започ-

нала. Отиде си - изведнъж. Работниците отново станаха деца - 
изведнъж. Отговорността, която носеха - за себе си, и за това, кое-
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то вършеха, отново бе поета - от други. И те отново останаха - без 
свобода. 

Снегът заваля. Изчисти света. И го скова. Годината си отиде, 
както бе дошла - изведнъж.  

И приближи бъдещето. Изведнъж. 
... 
С 90 км/ч се приближаваха към избеляващото черно на небе-

то. Звездите избухваха срещу тях. Неестествено едри, неестестве-
но светли, те огряваха нощта над полето. 

Шосето бе право и празно, забито право в гръдта на Луната. 
Пътуваха с 90 км/ч и се мъчеха да догонят деня. Не успяха. Изя-
ла звездите, Луната се скри. Полето изчезна. Остана шосето, пре-
върнато в черен тунел, като онзи тунел, през пространството, 
който ще ни изхвърли право в гръдта на Вселената. 

Въздухът бе топъл, макар пролетта да бе далеч. И вятърът, ка-
то разлято черно мастило, влизаше през прозорците и измиваше 
лицата им. Колата летеше, като в междугалактичното простран-
ство и звездите, изплюти от Луната, се разбиваха в предното стъ-
кло. 

Миришеше на пролет, макар пролетта да бе далеч. Земята 
миришеше на пролет. И дърветата. Размразените сокове тичаха 
по набъбналите им клони. И се чуваше как тревата расте. 

Ели ловеше с ръцете си нощта и искаше да я задържи, заедно 
с всичко, което не се случваше... 

Пътят свърши. Изведнъж. 
Бяха в галактика от улични лампи. Дълго се провираха през 

спиралните й ръкави, докато стигнат сърцето й. Огромна, гората 
поглъщаше светлините на града. Както Черната дупка в сърцето 
на Галактиката поглъща слънцата й и ги изпраща в друга Вселе-
на. Стояха пред входа на блока и чакаха някой да вдигне домо-
фона. Ели обичаше тази сграда - на самия бряг на гората... Домо-
фонът изпука: 

- Кой е? - попита с непознат глас. 
- Стоян Димитров? - несигурно отговори Димитър. 
- Момент... - домофонът заглъхна. 
- Долу е брат му - продължи Димитър. 
- Брат ми е в Русе - каза домофонът с гласа на Стоян. 
- В Русе бях в шест, сега е единайсет - гласът на Димитър пре-

ливаше от обич, от радост, от облекчение. 
- Вие сте луди, бе, хора! - домофона запука невярващ. 
- Честита Нова Година! 
И празникът продължи. 
Домът на 13 етаж ги пое - приветлив и топъл. Те му дадоха 

звездната нощ. И разговорът продължи - от там, откъдето никога 
не свършваше. 

Ели се сви в огромното реквизитно кресло, което тайничко 
наричаше „тронът”, и се заслуша. Обичаше да слуша. И да наб-
людава. Обичаше да е „отвъд”. И да има свободата да преценява. 
Празникът продължаваше. Обичаше тези празници и този дом, 
надвиснал над гората... Отпусна се. Обичаше да е “отвъд”. 
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Така най-лесно възприемаше идеите и новото познание. Изс-
мукваше всичко от главите на тези, край нея, които не я забеляз-
ваха. Съсредоточени в собствените си мисли и в доказването на 
собствените си тези, всеки съсредоточаваше огромна енергия в 
себе си и я изхвърляше в събеседника си... Който, обаче, правеше 
същото... И енергията се разпиляваше в пространството - ненуж-
на; и се превръщаше в безполезност, ако нямаше кой да я улови. 
Някога, когато беше много малка, Ели искаше да участва в тези 
разговори. Искаше - да говори, защото знаеше, че има какво да 
каже, какво да защити, какво да обори и как... Искаше - просто 
да забележат, че е човек... Но тогава беше толкова малка, че ни-
кой не подозираше мисъл у нея. Сега, когато беше достатъчно 
пораснала, за да поиска това, когато някога бе искала, тя откри 
добрата страна на позицията си „отвъд”. И слушаше, доволна, 
че има много да учи. Говореха за поезия. Осъзнала безнадеждно-
то си невежество, тя се мъчеше да го приеме. Трудно й бе - има-
ше твърде добро мнение за ума и познанията си. 

- Ели, стани - гласът я изхвърли - ела тук, в средата на стаята... 
Изтръгната от своя бункер, иззад дебелите стени на който ка-

то през амбразури гледаше света, Ели остана да виси в простран-
ството, някъде по средата между пода и тавана. 

- Стъпи на земята, Ели - тя стъпи. 
И премести стената си. Сложи я - между себе си и тях. И ги 

погледна - като през амбразури. Най-напред потърси очите на 
Димо и Ана - гледаха я, както през ограда се гледа рядък звяр. 
После потърси очите на чичо си, макар че тези очи я смущаваха. 
Сега не я смутиха. Той просто чакаше. Накрая намери и очите 
на гостите - възрастни мъж и жена, от които толкова много се 
възхищаваше, че не искаше да ги гледа... 

- Направи нещо… - каза мъжът - Все едно какво, направи не-
що с тялото или с ума си... 

Тя стоеше в средата на стаята. Краката й бяха залепнали за 
килима. Не знаеше какво да направи. Часовникът цъкаше, но 
времето бе спряло. Знаеше, че ако се забави още малко, то ще 
продължи лудия си бяг, а светът ще се срути... и никой няма да 
може да я извади изпод руините му. Стената стоеше - между нея 
и тях. Гледаше ги - през твърдата й прозрачност. И нямаше път. 
И нямаше брод... 

В мига, в който времето щеше да тръгне отново, тя направи 
мост. Краката й останаха залепнали за килима. Гръбнакът й се 
изви във висока дъга. Ръцете й докоснаха пода. Пръстите й се 
вкопаха като корени. И премина - по моста си, към тях. Или те 
дойдоха при нея, по моста й? 

... 
Връщаха се. Бял и прав, пътят свършваше в сърцето на слън-

цето. Бяло, то светеше, но не топлеше. И набъбналите клони на 
дърветата умираха. Чуваше се как пръстта се сковава... Ваканци-
ята свърши, както бе започнала - изведнъж. И като в друг живот 
останаха гората, поглъщаща светлините на града и домът, увис-
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нал над гората. В друг живот останаха и театрите, и словото, из-
бягало от сцената, и вечерите след това, когато го улавяха. 

Пътуваха с 90 км/ч натам, накъдето слънцето изгрява. Но то 
не топлеше и пътят бе изтръгване. Болеше. 

... 
Болеше. Изгаряше. Изпепеля. Дните и нощите си отиваха - 

без следа. Пролетта връхлетя - изгони калния сняг и калните об-
лаци. Небето запламтя. И земята. Ели бавно се измъкваше от бо-
лестта. И когато отново отвори очите си, онези, с които виждаше 
скритите багри на света, разбра, че е ослепяла. Защото светът бе-
ше сив. Молеше се - поне черно и бяло да види, но светът беше 
сив. Училището - по-често черно, но понякога бяло, беше поси-
вяло. Учениците бяха станали с еднакви лица. Учителите - без 
лица. Това, което учеше се разпиля - сива пепел, отвяна от вятъ-
ра. Коя бе тя? Въпросът, излязъл от нищото я закова - в сърцето 
на нейната капсула. Тогава с ужас разбра, че и капсулата бе по-
сивяла и не вижда света. 

Животът продължаваше, следвайки своето разписание, без-
променен. Нищо не се случи, както нищо не се бе случвало досе-
га. Продължаваше да ходи на училище, продължаваше да полу-
чава шестици, продължаваха да преписват домашните й, про-
дължаваха да възприемат уроците си от нея... Нищо не се случи. 
Но светът не бе същият, защото бе сив. 

... 
Лампата бе загрята до сиво и хвърляше сива светлина. Сива, 

Ели седеше пред бюрото, учеше и не разбираше. Сиви, буквите 
излизаха от сивите страници. Сиви, мислите скрити в тях, се раз-
тваряха в сивия въздух. Мъртви, електроните оставаха на листа, 
и не успяваха да затворят електрическата верига. тогава лампата 
угасна. И тъмнината бе черна. 

Двамата седяха в тъмната стая и мълчаха. Димитър чакаше тя 
да заговори и малко се страхуваше от това, което ще каже. Дово-
лен бе, че лицето му не се вижда. Усилието му да изглежда спо-
коен и уверен започваше да му тежи. Уморен бе от ролята си на 
остров в бушуващо море. 

- Тати? - гласът й опипваше мрака. И готовността му да отк-
ликне. И способността му - да поема товари. 

- Кажи, Ели... 
- В яма съм - каза глухо. И го захвърли на дъното. 
- Успокой се и кажи всичко на татко. Започни от начало. 
- Спокойна съм - в това е лошото. Няма радост, няма тъга. Си-

во е...- от ъглите на мрака започна да се процежда мътилка. Ди-
митър затвори очи, за да не я вижда. И да остане спокоен и да за-
пази съзнанието си ясно - като езерна повърхност, в която да ви-
ди проблема. Но там видя само уплашеното лице на Ана. Тряб-
ваше да се справи сам. Ако може. 

- Не в това е проблемът... Всъщност, не това е основното - про-
дължи тя безпощадно и млъкна. 

Пак мълчеше. Димитър чакаше - да продължи. Не знаеше ка-
кво да прави със сивото. Надяваше се да помогне за „основното”. 
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- Нищо не разбирам - думите падаха, тежки като скали. Пада-
ха и го смазваха, защото знаеше, колко трудно й е било да ги из-
рече. 

- Какво не разбираш, Ели? 
- Уча и не разбирам. Разбираш ли? - в гласа й имаше паника, 

която разлюля огледалната повърхност на съзнанието му. 
- Нека се опитаме да подредим нещата. 
- Нищо няма за подреждане. Помня всичко, но не разбирам. - 

и зарида - О, тати, колко по-лесно беше обратното… Помниш 
ли? Помниш ли как ме научи да уча, когато бях дете... Сега не 
мога да намеря главното - всичко е сиво. Помня и не разбирам. 
Не мога повече...  

И сълзите й намокриха лицето му. Прегърна я. И както няко-
га, когато вкочанена от страх я водеше на училище, усети как 
грабна душата му. 

- Сега успокои ли се? Нека изчистим нещата. Какво не разби-
раш конкретно? Да започнем ли с някой предмет? 

- Не зная... Когато те извиках, учех по физика. И всичко беше 
сиво. И безразлично. Все едно ми беше, че не разбирам... Защото 
помня. Защото... знам? - тя дълго мълча и когато Димитър вече 
мислеше, че е време да заговори, тя продължи - Тогава крушката 
изгоря. И сивото стана черно... за първи път черно, след толкова 
време. И разбрах, че всичко е по-лошо, отколкото беше изглеж-
дало. Но го разбрах, и това е добре. 

- Тогава, да сменим крушката и да го оправим. 
... 
Ели спеше. Дишането й почти бе спряло. 
Димитър учеше физика. Бе струпал върху бюрото й всичките 

си университетски учебници, най-отдолу надничаше нейният. 
И пишеше. Една след друга извеждаше формулите, които тя по-
мнеше, но не разбираше. Лампата почти бе подпалила косите 
му. Кръвообращението му почти бе спряло... 

Първото нещо, което видя, когато се събуди, бе усмивката на 
Ели. Тя седеше на леглото си, кръстосала крака. В скута й лежаха 
изписаните листи. 

- Знаеш ли, Димка, всичко разбрах... И знаеш ли, пак виждам 
звездите... Ужасно е да няма звезди...- очите й бяха звезди. 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА 
Пролетта идваше с ослепителния блясък на небето, с опияня-

ващия аромат на цветята, с туптенето на размразените сокове в 
корените на дърветата и със зова на земята за живот. 

Животът продължаваше - еднакъв, какъвто бе бил. Еднакъв - 
сред бетонните клетки на домовете и изтънелите стени на души-
те. Еднакъв, под асфалтовите улици, превърнати в покров на 
тревите. Еднакъв, за хората, които ставаха все по-еднакви, все по-
безцветни, все по-прозрачни... 

Ели съвсем престана да ги вижда. 
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Понякога се сблъскваше с тях на улицата. Казваше смутено 
„извинете” на празното пространство край себе си и продължа-
ваше да влачи крака по покрова на тревите. Болеше я - от болка-
та на всички неродени треви, на които бе отнето правото да съ-
ществуват... 

Понякога разговаряше. Но разговорите се превръщаха в мо-
нолози, защото всяка дума, на всеки събеседник, предварително 
й бе известна. И я болеше - от болката на всички неродени мис-
ли, на които бе отнето правото да бъдат различни. 

Пролетта идваше - различна от всички сезони, защото носе-
ше надеждата,  че животът, който зрее в нея ще бъде различен. 
Но той оставаше все същият - какъвто бе бил. 

... 
Ели седеше на бюрото си - все същото, на което вече десет го-

дини седеше. И прехвърляше учебниците си от лявата страна на 
дясната все по същия начин - десет години вече. И четеше по 
цял ден романи - десет години вече. И вечер, когато денят заспи-
ваше, започваше да пише домашните си - десет години вече. 

Белият лист стоеше пред нея. Гледаше я в упор - хладен и не-
податлив. И изсмукваше енергията на разума й. И тя, изсмукана, 
всеки път го побеждаваше. Всеки път. Умори се. 

Седеше на бюрото си, пред белия лист... Като бял вакуум се 
простираше пред нея. Вакуум, който с нищо не можеше да за-
пълни. Не думите, мислите бягаха от главата й. И хората. Къде 
бе загубила хората? Или те я загубиха... Душата й бе празна - ка-
то бял вакуум... Къде бе загубила - всичко... 

Тишината бе толкова плътна, че чуваше жуженето на наже-
жената волфрамова жичка на лампата. 

- Ели? 
Ели се стресна. Белият вакуум я изсмука, остави само обвив-

ката й, чуплива и крехка, на стола, пред белия лист. 
- Мамо?  
- Исках да ти кажа „лека нощ”- ще си лягаш ли вече? 
- Не съм си написала домашното... по литература... не мога да 

го напиша... Нищо повече не мога да напиша... просто седя и 
гледам белия лист и той ме изяжда... Дали всички хора е изял? 

Страхът отново се промъкна и я скова. Страхът, че с Ели не 
всичко е наред... Страхът от мислещите камъни и от листите, 
изяждащи хора. Много внимателно, за да не я уплаши, или оби-
ди, Ана попита: 

- Защо страхът да е изял всички хора? И защо всички хора да 
са изядени, Ели? - гласът едва й стигна, за да довърши въпросите 
и сила почти не й остана, за да чуе отговорите. 

- Защото хората ги няма... Не си ли забелязала, че ги няма? 
Искам да кажа... толкова са еднакви... съвсем еднакви... все едно, 
че не са много, а е само един човек. Всичко, което се говори е ед-
накво, всичко, което се пише е еднакво... Значи мислите, които са 
въплътени в листа са еднакви... и листа е празен... и изяжда хора-
та... Както мен ме изяде... 
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Ана слушаше, свита в леглото на Ели. И страхът бавно отстъ-
пваше. Старият страх, нейният страх, че Ели е ненормална. И 
бавно настъпваше другият страх, задрямал дълбоко в душата й. 
Страхът, че светът е ненормален и ще ги изяде - всички, които 
мислят различно, които говорят различно и вярват в различни 
неща... Светът на еднаквите бавно настъпваше и я изяждаше. 

- Мамо? 
- Ели... защо и теб те изяде листа? 
- Защото не мога да пиша. В главата ми идват еднакви мисли, 

като тези, които съм чела... Ако ги напиша, листът ще си остане 
бял... и няма смисъл да ги пиша... И не мога, не мога да си напи-
ша домашното, по литература. За бай Ганьо... не мога. 

- Иди без домашно - каза Ана и понечи да стане, но ужасът в 
гласа на Ели я спря. 

- Страх ме е. 
Ана пишеше, свита в леглото на Ели. Изгони белия вакуум от 

листа. Крехка и чуплива, обвивката на Ели седеше на бюрото и 
чакаше завръщането на същността си от онази Вселена, където 
цветовете са по-ярки, стига да могат да се видят без очи. Гласът 
на Ана разби тишината в стаята и двете Вселени се сляха. 

- Ех, ти, бай Ганьо! Епохата на деветдесетте години те роди, ге-
ният на Алеко те пресътвори като художествен образ, но ти надживя 
и времето си и своя талантлив създател. Ти беше свидетел на прелом-
ни епохи, на събития, оставили диря в историята ни. Навсякъде и във 
всичко ти присъстваше - с друго лице и с друга външност, но с твоя си 
нрав, и с вечния си стремеж към “келепир”... 

Ели изхвръкна от мястото си. Връхлетя като буря.  
- Чудесно е, мамо! Чудесно е! Толкова е... ами - цветно. Нещо, 

което ще се види на белия лист... Вече знам как да го напиша. 
Благодаря ти! Благодаря ти... 

После отново седна зад бюрото си. Отново - пред белия лист. 
Отново - сама, срещу това, което се опитваше да я изяде. Ана ти-
хо излезе от стаята - отново сама, заключила страха в себе си... за 
да не пусне навън гризящите чудовища. 

Ели пишеше. 
„Ти може би се гордееш, че съпътстваш българското общество, 

но не бива. Твоята слава е грозна, като времето, в което се появи, 
като обстоятелствата, които ти позволиха да оцелееш до днес. Ти 
често тържествуваш над нас, но не се увличай... 

Ето, седя си аз в операта, а ти си до мен. Слушам чудесната 
музика на Пучини, може би ми е малко мъчно за умиращата Мими, 
в очите ми блестят сълзи, а ти мляскаш... Не само мляскаш, ами 
си и похапваш -”колко сме ги слушали ние такива...” 

Не мога да не си спомня “Бай Ганьо в операта”. Но къде е да се 
въртиш и да се разпасваш притеснен от мускалите си, къде е спо-
койно да си ядеш, сложил хляб и сиренце на колене!” 

Ели пишеше и цветовете се връщаха. Цветовете на сградите и 
на хората. Цветовете на въздуха... 

...Натежал бе въздухът от златния прах на лятото. Тежко ди-
шаха дърветата - поглъщайки топлина, излъчвайки хлад. Вървя-
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ха под клоните им - Диляна и Ели, откраднали късче синьо и 
бял облак от небесната твърд, за да бъдат красиви - като Пепеля-
шки на бала. И отиваха към Операта - на последното представ-
ление за сезона. 

Операта беше празна - почти както винаги. Но представлени-
ето беше прекрасно - певците пееха, както славеят пее, преди да 
умре. Към средата на първото действие вратите се отвориха и са-
лонът шумно се изпълни с хора. Връхлетяха вътре - с работните 
си дрехи, омазани и мръсни, лъхащи на пот. Плъзнаха по редо-
вете, настъпвайки по краката разпилените тук-там слушатели. 
Две жени седнаха до Ели и Диляна. Едната дълго рови из бохча-
та си, дълго шумоля, докато най-накрая извади парче вестник и 
сложи върху него комат хляб и буца сирене. Сръга с лакът „дру-
гарката” си и двете лакомо започнаха да унищожават храната. 

Певците се мъчеха да пеят. Вадеха душите си от гърлата си, за 
да ги дадат на хората. И да възкресят духа на Пучини, бродещ в 
небитието с разкъсана душа. В салона мляскаха, говореха и се 
въртяха. На една височина някой се изсмя. 

- Ако обичате, другарю, бихте ли говорили по-тихо? 
- Ти кво искаш, бе? Платили са ми мястото. Цял ден съм рабо-

тил, с тез две ръце. Ам ти? Къв другар съм ти аз, бе? Хляба наро-
ден вадя аз. Таквиз като теб да мълчат... 

За миг залата замълча. Мими умираше на сцената. Светът 
умираше - в душата на Ели. 

Цветовете бяха яростно ярки. Тя пишеше. 
„Чудя се, дали тогава си бил по-скромен, или Виенската опера 

те е смущавала? И си мисля - толкова години минаха, толкова не-
ща се случиха, а ти не само, че не си отиваш, ами настъпваш. Не 
те интересува, че започнахме да ставаме културни и да разбираме 
духа. Не те интересува, че вече имаме певци, каквито няма по све-
та... Остана си същият - не само, че не можеш да слушаш и разби-
раш музиката, не само, че не можеш да видиш и почувстваш прек-
расното, но и не искаш.  Пречиш и на другите да се докоснат до не-
го... И още по-лошо - смяташ това за правилно.” 

Ели гледаше в черния прозорец... 
...Вратата на залата се отвори. И изхвърли хората във фоайето 

- хладно и черно. Ели излизаше. И жените, прибрали бохчата, 
излизаха. „Защо дойдохте?”- попита ги Ели тогава. А думите им 
още изгаряха съзнанието й и тежаха... „Тука, на операта ли? А-а, 
чедо, задължават ни - културно-масово мероприятие било, ви-
кат... Пък ний сме уморени и гладни... цял ден работа, пек... Ама 
тук хладно, столовете меки... Не било толкоз лошо...” И си отидо-
ха, изгубени сред другите в пекналия дълъг ден. 

Ели гледаше в черния прозорец. От него излизаше животът - 
такъв, какъвто го бе видяла някога, с другите си очи. И пишеше. 

„Тръгнах и аз из Европата - гледам градове, свят - ехе... Вървя си 
из Будапеща, очите ми не слизат от сградите, покрай които мина-
вам, възхищавам се на старинната им архитектура. Гледам църк-
вите, строени в готически стил през късното Средновековие и ку-
лите им - тънки и високи, проболи небето... Стоя на брега на Ду-
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нав - пред мен е величествената сграда на Парламента. И мостове-
те, и отраженията им във вълните, и... ти ме дръпваш за ръкава -
”Какво ще й гледаш на Будапещата - град като град - хора, къщи, 
салтанати.” И ме повеждаш по магазините - искаш да си купиш 
нещо шаренко, дето го няма в Българията... и все ми разправяш 
колко хубави били магазините в Будапеща, колко хубави работи 
имало в тях... 

Ех, бай Ганьо, колко си се променил - Алеко поне от този порок 
те бе пощадил. Тогава, при първата си обиколка из Европа, ти си 
беше ти - простичък, необразован и некултурен, жаден за печалба и 
келепир, но все пак българин. Я си спомни, бай Ганьо, как искаше да 
им покажеш на чужденците, че и ние, българите, сме нещо, че не 
сме по-лоши от тях, а сега...” 

Болката бе заседнала в гърлото и й пречеше да преглъща съл-
зите си... Вървеше по улиците на Будапеща и плачеше. Сълзите 
й размазваха сградите край нея. Отиваха си - без да са догледали 
всичките музеи, и всичките картини, и всички чудеса. Отиваха 
си, и болката от пропуснатото всичко изцеждаше душата й. А 
куфарите край нея тежаха. Тежаха от безброй ненужни неща... 
Срамът пак пламна и пак я изпепели. 

Ели гледаше в черния прозорец и пишеше. 
„Какво направи от себе си, бай Ганьо? Защо стана и крадец? Я 

си помисли, в универсалния магазин в Будапеща, сред многото щан-
дове, отрупани с много неща, онова малко розово пакетче, плати ли 
го? Или за по-бързо направо го прибра в джоба си... Хубав подарък 
направи на бай Ганьовица, а? Едно време не беше такъв. Едно време 
се страхуваше теб да не окрадат и с недоверието си към хората и 
касите ставаш смешен... Защо все се излагаш, бай Ганьо, защо? За-
що все ме караш да се срамувам? Защо все ме караш да ме боли? Тъ-
жен е смехът на Алеко. Тежък е, защото е присъда. Осъден си, бай 
Ганьо. И все те осъждаме. И все се променяш - все към по-лошо. 

И си мисля - защо си толкова силен, бай Ганьо, защо още се под-
визаваш между нас, защо не си отиде с времето, което те създаде? 
Или може би, всяко време те създава... И времето ли те създава, или 
ние? 

Може би ние? Може би ние сме виновни, защото не само те тър-
пим, ами и ръка ти подаваме, и ти се възхищаваме, и ти завижда-
ме... а може би е виновно равнодушието ни към всичко, което не се 
отнася до материалното състояние на собственото ни “аз”... по 
това, види се, ти приличаме... А щом ти приличаме - кои сме 
“ние” и кой си ти, бай Ганьо? 

Може би ще изчезнеш с годините - така са мислели и съвремен-
ниците на Алеко, а ти, ето - цял век си живееш. 

Може би трябва да се борим срещу теб - това още никой не е 
правил и не може да се предвиди резултата... Но как да се борим с 
теб, бай Ганьо, когато ти си в нас? 

Или може би теб трябва да призовем на борба срещу самия себе 
си - тогава ние ще бъдем свободни от отговорност - и, ако не успе-
еш да се победиш - сам ще си бъдеш виновен...” 

Ели сложи трите точки и затвори тетрадката си за домашна 
работа по литература. Затвори прозореца на стаята си, гледащ в 
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беззвездната нощ. Но не можеше да затвори прозореца в себе си. 
И пак стояха с Димитър, хванати за ръка, пред онази витрина в 
Будапеща. И пак гледаха онова микроскопче - съвсем мъничко и 
съвсем истинско, точно като за съвсем малко момиченце, каквото 
бе тя тогава. И нямаха пари за него. Защото малкото средства, с 
които разполагаха, вече бяха похарчени в оня голям универса-
лен магазин за безброй ненужни шаренки неща... 

И я болеше, много я болеше, задето не бе могла да направи 
правилния избор... Защото някъде дълбоко, скрито, бай Ганьо се 
спотайваше и в нея. 

... 
Пролетта идваше - с цялото великолепие на багрите и мириз-

мите си. И с обещанието за ново и чисто начало. 
Ана седеше във фотьойла си, затрупана с критическа литера-

тура и списания. Подготвяше новия си урок и искаше да намери 
интересно начало, с което да улови вниманието на учениците 
си. Това бе най-трудното - веднъж успяла, тя не ги изпускаше до 
края на часа, до края на мисълта си. Винаги красива, винаги об-
лечена с нещо, в което е вплела личността си, тя обръщаше очи-
те им към себе си, още с влизането си в клас. И тук бе най-труд-
ното - да откъсне погледите им от лицето си и да ги впримчи в 
мисълта си. Почти винаги успяваше. Почти винаги - импровизи-
райки. Но винаги се страхуваше. И винаги се подготвяше... Тога-
ва, когато денят е заспал, и само нейната лампа свети. Прехвър-
ляше прашните книги - безнадеждно остарели; и списанията - 
безнадеждно еднакви. Плъзгаше поглед върху заглавията и вър-
ху първите изречения на всеки абзац... Очите й натежаваха. И 
душата й натежаваше - от бездуховност, лъхаща от всяка страни-
ца. „Без души останахме, къде ги загубихме... Боли...” И още по-свита 
във фотьойла си, продължи – „Възпитахме бездуховно поколение. 
Какво ни чака?” Мисълта й се блъсна в стена. Не искаше да про-
дължи. Очите й уморено се плъзгаха между заглавията, когато 
неочаквано спряха на нещо, което не бе търсила. 

Вдигна глава и видя светлината в стаята на Ели. 
Ели лежеше в леглото си и гледаше в тавана. Книгата й се 

въргаляше захвърлена на пода. 
- Ели? 
Очите на момичето не помръднаха. Ана бе прекалено погъл-

ната от това, което бе прочела, и от това, което бе намислила, за 
да се разтревожи. 

- Ели, в „Родна реч” има обявен конкурс за разказ, есе, или 
стихотворение за България, по повод хиляда и триста-годишни-
ната. Все още има време да... 

- Не. 
- Ели? 
- Не. Не искам да пиша за конкурси, не искам да пиша за Бъл-

гария, не мога да пиша по поръчка. Не. 
- Ели? Ако искаш да станеш писател, трябва да можеш. Не 

бива да разчиташ само на вдъхновението. Трябва да си налагаш 
да пишеш, дори когато не можеш... 
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- Аз не искам да ставам писател... 
- Ели? Мислех, че обичаш да пишеш. От няколко месеца, бли-

зо година, все пишеш... И това, което пишеш е интересно. За да 
станеш писател, не е нужно непременно да завършиш българска 
филология. Учи математика, ако искаш. За да бъдеш писател, 
трябва просто да кажеш нещо интересно на хората. Нещо, което 
друг не е казвал... 

- Нищо не искам да казвам на хората - просто пиша. Пиша, 
когато света бяга от мен. Пиша, когато главата ми е натъпкана с 
мисли и няма с кого да говоря. Пиша, за да ги махна от себе си, а 
не за да ги кажа на някого... 

- Защо тогава не ги махнеш от себе си, като ги казваш на нас? 
Знаеш, че с баща ти винаги ще те изслушаме. 

- Но вие знаете за какво мисля откакто съм се родила. Защо да 
говорим за известни неща? Трябва ли отново да ви занимавам по 
цели нощи със силициевия живот и с тъжната орисия на човече-
тата, които трябва да откриват Вселената в себе си, а нямат време 
за това? 

Ана стоеше до стената, стиснала списанието в ръка, и се чувс-
тваше като наказана. Защо беше толкова неуверена в себе си, и в 
същото време - толкова сигурна, че това, което мисли, е най-пра-
вилно? И защо - невярвайки в себе си, не вярваше в никого... 

- Мамо, не мога да пиша за неща, които не ме вълнуват... 
- Ели, но България не е нещо, което не те вълнува. Винаги си 

поглъщала всяка дума на баща си и на Александър, когато са го-
ворили за история и за България... 

- Аз винаги слушам - и когато се говори за други неща. От те-
зи разговори научавам много. Интересно е. 

- Но ти също имаш мнение по проблемите, които обсъждаме, 
когато се събираме. 

- Да, имам. 
- Ние бихме искали да го знаем. Всички бихме искали да го 

знаем. Аз и баща ти, и Александър, и... 
- Добре. Ще го напиша. Есето. И ще участвам в конкурса. На-

ли това искаш - да се изправя срещу света - на светло. И да се 
сблъскам с него - на светло... Ще го направя. Ще скоча. 

Ана остави списанието до главата й и нежно избърса челото 
й с ръка. Целуна я и си отиде. Точно това искаше. Да види - ще 
устоят ли на светло мечтите й. Или ще се разбягат. 

... 
Ели не докосна списанието. Седна зад бюрото си - пред белия 

лист. Вратата на Вселената се отвори. И времето тръгна назад. И 
тръгна по кървавите следи на историята, която за нея започна 
преди десет години, с един празен гроб и една изгоряла душа, 
поливаща го със сълзи и восък. Ели стисна очи, за да не заплаче и 
да продължи нататък - през всичката кръв, която страната й бе 
прегазила и проляла, за да стигне до тук. 

Гледаше в черния прозорец на Вселената и пишеше. 
“В съзнанието ми препускат конници...” 
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ЧАСТ ТРЕТА 

СРЕЩУ СВЕТА – НА СВЕТЛО 
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ДВАДЕСЕТА ГЛАВА 
Залата бе претъпкана - с ученици и с граждани. Въздухът, по-

ел безразличието на всеки тежеше и тътнеше от нескончаеми 
разговори. Микрофонът запука, тонколоните забучаха. „Проба, 
проба... едно, две, три”- гласът заглъхна, погълнат от общия 
шум. Чу се смях - внезапно избухнал и внезапно потушен от не-
чий строг поглед. „Проба, проба...”- гласът звучеше съвсем близо 
до Ели, но до залата не стигаше. Нито до Ана и Димитър, които 
седяха на първия ред. Напрежението растеше - зад кулисите и в 
тях... и може би в още десетина души, които очакваха децата им 
да излязат на сцената. 

А сцената бе добре украсена - червена плюшена завеса, върху 
която с карфици бе забоден огромен плакат „1300 години Бълга-
рия”; пред нея дълга маса, покрита с червена плюшена покрив-
ка и пет-шест вазички, пълни с червени карамфили. Зад масата 
пет-шест червени плюшени стола очакваха пет-шест официални 
лица да седнат на тях. Встрани от нея имаше трибуна зад която 
слабичък младеж, викайки в микрофона се опитваше да надвика 
залата, но гласът му едва стигаше до първия ред, изгубен някъде 
по пътя от микрофона до тонколоните, които трябваше да го из-
пратят в залата. 

Ели се бе облегнала на някаква дървена ламперия зад сцената 
и чакаше. Главата й бе празна и душата й бе празна; дори стра-
хът си бе отишъл. Всичко, което се случваше около нея бе прес-
танало да има значение. Кожената папка, в която бе сложила пет 
печатни страници, бе залепнала за ръцете й. Остър електронен 
звук преряза главата й и главите на всички в залата. „Проба, 
проба, едно, две, три”- прокънтя гласът на слабичкия младеж и 
накара сърцето й да се свие - няма измъкване. „Като уловено жи-
вотно съм”- помисли си и още по-силно се притисна до дървена-
та ламперия. И видя гущерчето, което избяга, оставяйки опаш-
ката си в ръцете на тези, които си мислеха, че са го уловили. Тя-
лото й бавно започна да изстива и точно тогава, когато светът за-
танцува пред очите й, заплашвайки да се срути, тя усети топли-
ната на дървото и разбра, че е избягала. 

Официалните лица заеха местата си по плюшените столове. 
Конферансието с тъничък глас обяви откриването на конферен-
цията, посветена на 1300-годишнината от създаването на Българ-
ската държава. 

Залата шумеше. Въздухът тежеше, поел безразличието на все-
ки. Някой монотонно сричаше доклад, в който възхваляваше по-
следните десетилетия, противопоставяйки ги на предхождащите 
ги 13 столетия. Вяли ръкопляскания го изпратиха, по-скоро като 
благодарност за това, че е свършил, отколкото като реакция на 
думите му. 

Ели стоеше облегната на дървената ламперия, стискаше под 
мишница папката си и с две ръце изсмукваше топлината на все 
още живото дърво. Ана и Димитър чакаха, залепнали за местата 
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си, не чувайки нищо от рецитала, рефератите и докладите, кои-
то последваха. 

- Даниела Димитрова, ученичка от десети клас, ще прочете 
есето си на тема...- гласът на конферансието се изгуби сред елек-
тронен пукот и неудържим смях. 

Ана и Димитър застинаха. Сърцето на Ели се блъсна в клет-
ката си от ребра и не можа да избяга. 

Тъничкият младеж се засуети отново край микрофона. Ели 
вече бе на сцената. 

- В съзнанието ми препускат конници...- гласът й се изгуби 
сред електронния пукот. 

Тогава някой изключи уредбата и смехът в залата утихна. 
Ана затвори очи, защото не искаше да гледа провала на детето 
си. Тя виждаше светлия си хол, толкова мъничък в сравнение с 
тази зала... И Ели, изправена до библиотеката, чете есето си и не 
се чува. Залата бе утихнала, хората бяха усетили, че трябва да 
помогнат на момичето, което самотно стои на сцената - без мик-
рофон. „Сега е моментът да грабне вниманието им”- помисли си 
Димитър и си спомни как някога учеше своето малко момиче да 
рецитира. 

- В съзнанието ми препускат конници...- гласът на Ели отекна в 
настъпилата за миг тишина. И удължи мига. 

-„Слънцето залязва и хвърля кървави и златни отблясъци по шир-
налата се равнина. Огромната река блести като разтопен метал в да-
лечината. Разтопена от кръвта на мъртвите и надеждата на живи-
те. Огромната чужда река, предопределена от боговете и пролятата 
кръв да бъде навеки наша... Блясъкът на Слънцето изгаря очите ми. 
Днес то залязва в кръв, но ще дойде утре и то ще изгрее за вас - новите 
владетели на равнината и разтопената река...”- гласът на Ели зам-
ря. Бе толкова тихо, че тя чу нахлуването на въздух в дробовете 
си. 

- „Ордата препуска и жрецът лети. Конят му изпреварва ко-
нят на хана. Жрецът на Тангра лети и някъде се вее конска опашка, 
забита на върха на кърваво копие. 

Ордата препуска, жрецът се взира в съдбините на България, име 
още непознато, неизречено, на което предстои да стане символ на 
каменни войни и нежни поети, които ще го прославят с кръвта и 
вярата си... 

Слънцето залязва над равнината. И той идва, създателят. Идва 
със своите мисли, оценки, въпроси. Идва, за да говорим за това, кое-
то аз наричам история, а той бъдеще...” 

Ели говореше и чуваше биенето на сърцето си. Чу шума на 
листа, който обърна и вдигна очи. В един дълъг миг видя очите 
на всички в залата. И събра погледите им. Гласът й оплътня. Блъ-
сна се в голите стени и рикоширал, се стовари върху главите на 
хората. 

- Ето я равнината, на която посяхме костите си - какво ще стане 
с тях?... Аз виждам кръв и сред тази кръв - славата и величието на 
България... Потомецо, и в твоя век ли идеите се налагат с насилие? - 
Ели чу шум зад гърба си. 
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Тишината в залата се превърна в очакване. И продължи: 
-„Необходимо ли ще бъде хан Борис да избие половината от нас, 

за да наложи една вяра, която ще струва живота на другата поло-
вина след 700 години? Тангра ли наказа отстъпниците след толко-
ва време... Кой ще даде на България повече - хан Омуртаг със своите 
строежи, или хан Крум - със своите победи? Кой ще остане безс-
мъртен - Симеон завоевателят, или Симеон книжовникът? Кое е 
по-значимото събитие през 865-та - покръстването, или българска-
та азбука? С кое остана Самуил в историята - с четиридесетте 
години, през които брани независимостта на България, или с тра-
гедията на ослепената си армия? Кой е по-велик - цар Калоян, с по-
бедата си над латините, или цар Йоан-Асен II с дипломацията си? 
Постигна ли нещо Ивайло, когато седна на трона? Ще има ли сми-
съл Светослав Тертер да хвърли патриарха през Лобната скала? Не 
изпревариха ли твърде много времето си... 

Кои ще бъдат прави - тия, които умират с Христос, или тия, 
които живеят с Мохамед? Кои са патриотите - тия, които уми-
рат, защитавайки властта, или тия, които умират срещу нея?“ 

Диханието, изтръгнало се от стотици гърла се превърна в по-
вей, който докосна лицето й и отвя онези, на трибуната. Гласът й 
укрепваше след всяка дума. Излизаше от гърлото й мощен и 
плътен и стигаше до всеки ум. 

- „Кое ще стигне до твоите дни, потомецо - битките, или кни-
гите? Или само спомените... Кои заслужиха твоето преклонение - 
тия, които създаваха, или тия, които страдаха, за да запазят съз-
даденото... Коя епоха е дала най-много на България - в моето бъдеще 
ли е тя... Или - в твоето? 

Жрецът лети през ширналата се равнина. Конят му изпреварва 
коня на хана. Мисълта изпреварва всичко. 

Жрецът лети през моето съзнание. Въпросите му кънтят. И 
чакат отговор... 

Аз тръгвам назад във времето...” 
Стотици очи я изгаряха, но тя не ги чувстваше. Беше отвъд 

времето... сред пожарища и изпепелена почва, обливана в кръв. 
-„...димът боде очите и сълзите сами извират от тях... и през 

сълзите виждам кръст върху жертвеника на Тангра... Новата рели-
гия направи България Европейска държава. И я подчини на Царигра-
дската патриаршия...” 

Ели виждаше кръстопътя, на който някога е стояла страната 
й. И всички пътища, водещи никъде... Гласът й кънтеше в зала-
та... вече не неин. Вече нищо не бе нейно. Едва сега осъзна, че в 
дългата си история България никога не бе следвала своите пъти-
ща. 

-„...Кое е ценното в историята ни - кръвта, или огъня? - Ели чу 
гласа си някъде отдалеч - Битките и книгите стигнаха до нас само 
чрез спомените. Победоносните битки създадоха книгите, книгите 
загинаха в робството, а без тях нямаше да има България. ...Вървя 
сред кръв и разрушения: гледам смазани човешки лица, в които жи-
веят само очите, а в тия очи е цялата твърдост на земята... 
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Кои заслужават повече преклонение - тия, които са създава-
ли, или тия, които са страдали и умирали, за да защитят създаде-
ното? 

Ели спря. Очите й бавно обходиха редиците и погледнаха в 
очите на всеки. 

- Кой ще се осмели да отговори на този въпрос? Създадохме 
ли нещо, мои съвременници? Страдахме ли, за да запазим нещо? 
Има ли за какво да умрем? 

Очите срещу нея избухнаха. Тишината се срути. Залата бе на 
крака. И в мига, преди аплодисментите да избухнат, тя се обър-
на встрани, към масата с плюшената покривка. Гласът й бе с ед-
на октава по-нисък: 

-„Жрецът лети през моето съзнание. Въпросите му кънтят и 
чакат отговор. И питам: „Потомецо, коя епоха е дала най-много 
на България - в моето бъдеще ли е тя, или в твоето?” 

Сега вече тишината бе пометена. Защото хората разбраха, че 
тя осъди настоящето им. Дали и онези, на плюшените столове 
бяха разбрали? 

Ана бе затворила очи. През слепналите й клепачи течаха съл-
зи. Димитър не сваляше погледа си от Ели - съвсем сама, изпра-
вена на сцената. Висока и стройна, с бяло чело и черни коси... 
очите й още пазеха пламъка си - един възкръснал образ от мина-
лото... най-светлият, най-чистият, този, за който най-много боли. 
Димитър не искаше да мисли за асоциацията, която го събуди. 

 
... 
Животът бавно си отиваше, оставил я без сили, без стремежи, 

без надежди. Живееше като робот. И всичко, което вършеше бе-
ше безсмислено. 

Сутрин - ставане в шест. Закуска, натъпкана в свит на топка 
стомах. Един и същи път, изминаван за едно и също време - все-
ки ден... Всеки ден - едни и същи пукнатини по асфалта, едни и 
същи счупени плочки, едни и същи разкопани тротоари, една и 
съща кал... Едни и същи сиви сгради, едни и същи улици, бълва-
щи печал. Едно и също бе в училище, едни и същи - часовете се 
изнизваха, запълнени с безсмислени неща... Животът бавно си 
отиваше - когато си отиваше към къщи, с изпразнена душа. И 
нищо не се случваше. 

Живееше като робот. 
Обядваше. Преглъщаше едно и също, с едни и същи думи, с 

едни и същи чувства и безчувствие. А после сядаше на стола зад 
бюрото си и учеше - същите безсмислени неща. И те умираха, 
преди да са стигнали до нея... 

И четеше. Поглъщаше всичко, до което имаше достъп. После 
книгите започнаха да стават еднакви. Мислите, изказани в тях 
бяха еднакви. И думите, казали мислите, бяха еднакви. И си оти-
ваха - без да оставят следа. 

Вечеряше - това, с което е обядвала. 
Затваряше се в стаята си и лежеше, с очи, отправени в тавана. 

И измисляше живота си. 
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Не мечтаеше. Съчиняваше - роман след роман. 
Най-напред идваха картините. Идваха без ред, изведнъж - ка-

то отломък от онова място, където времето е точка и можеш да 
бъдеш навсякъде. После идваха героите - изведнъж - с характе-
рите и съдбите си. И с всички сблъсъци, които ще се случат меж-
ду тях. Накрая идваше усещането за цялост и обреченост. 

Тогава започваше да съчинява думите. Прецизно, изречение 
след изречение, тя описваше картините, които виждаше в ума 
си. Дума след дума, образ след образ - героите й се превръщаха в 
хора. Впримчени в своята предопределеност, лежаща в основата 
на сътворението им, те все пак притежаваха достатъчно степени 
на свобода, за да се развиват. И краят се отделяше от началото. 
Времето се разгъваше... И всичко се разпиляваше. 

Ели никога не довършваше романите си. Те се изплъзваха от 
контрола на мисълта й и тогава ги изоставяше. После неусетно 
заспиваше, за да дойде сутринта и всичко да започне отначало. 

...Животът бавно си отиваше, оставил я без сили, без стреме-
жи, без надежди. Живееше като робот. И всичко, което вършеше 
беше безсмислено. Но го вършеше добре. Ставаше все по-добра 
и все по-добра и все по-добра ученичка. Беше й все едно, защото 
бъдещето стоеше пред нея като черна стена. Не знаеше каква ис-
ка да стане, защото не знаеше какво иска да прави. Лошото бе, че 
можеше всичко. И мразеше всичко. 

Как стана така, тя не знаеше... 

КРЪСТОПЪТ 

Малка, почти квадратна стая с розови тапети и розова чешма. 
На едната стена - врата и радиатор. На другата - бялозелени заве-
си пред невиждащ се прозорец; библиотека, затрупана с книги и бю-
ро, затрупано с всичко. На третата стена - портрет, маска и лег-
ло. Два-три чорапа върху белия килим и торба с учебници върху бе-
лия радиатор. Нощната лампа свети. Дъждът е спрял и стрехите 
се изцеждат. Светлината на лампата е изгонила призраците и ми-
слите, и въпросите. Останало е само безмълвието и тежестта на 
чакащите отговори. 

Две празни черни очи, подаващи се изпод разпилени черни коси 
са втренчени в празните орбити на череп, надничащ изпод купчи-
ната дрехи на бюрото. Един молив механично се движи по белия 
лист и спасява бялата ръка, която го държи от бездействие, а тя 
спасява умореното съзнание от угризения. Тя се движи, за да не на-
руши спокойствието на съвестта, за да й отнеме правото да кре-
щи „този ден мина, мина, мина... безполезен като вчерашния, като 
утрешния”. Ръката се движи, а празните очи с цинично безразли-
чие разглеждат овала на черепа. 

Нищо не нарушава равновесието. Дори водата от покривите се 
е стекла и е попила в пръстта и каналите. Остават въпросите и 
усилията да бъдат събрани разпилените мисли. 

„Има ли смисъл животът?” 
Черепът траква с челюсти –„Погледни ме. Погледни зад себе 

си...” 
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Четвъртата стена - бръчка, вежди, две очи. В зеницата на едно-
то - лице. В зеницата на другото - череп. Устните под тях се ус-
михват - излишен въпрос. 

Дъждът тихо шуми и отнася пожълтелите листа. 
„Какво е животът? Съществуване? Или примирение със същес-

твуването... 
Безразличие сковава мозъка. Хладна разсъдливост над всичко. 

Любознателност до видиотяване... 
Тази нощ открих, че книгите не ме вълнуват. Изучавам ги - на-

вик. 
Тази нощ открих, че проблемите за безкрайността на Вселена-

та и познанието; за произхода на живота са мъртви. Може би 
твърде дълго са ме занимавали. Уморена съм. 

Тази нощ открих, че философията е безсмислица, защото запо-
чнах да я уча, когато вече нямам нужда от нея. 

Останах да вися в пространството и разбрах, че въпросът за 
моето бъдеще ми е безразличен. 

Разбрах, че съм се примирила със съществуването.” 
Тишината е сковала празната стая. Моливът се движи механи-

чно в края на изписания лист и се мъчи да спаси бялата ръка, която 
го държи от бездействие, а тя се мъчи да спаси умореното съзнание 
от угризения. Съвестта крещи: „този ден мина, мина, мина...” Без-
полезен като вчерашния. Удовлетворение няма.  

„Защо всичко се превърна в безразличие - вчера, днес, преди ме-
сец, когато приех сигурното, но не мое бъдеще. Когато реших, че 
мога просто да преживея... 

...А мислех, че човек е дошъл на света, за да остави нещо след се-
бе си... Да остави не просто човек, подобен нему, а да остави себе 
си...” 

Нощта преваля. Дъждът е спрял. Тихо е. 
„Кога всичко се превърна в безразличие - вчера, днес, преди годи-

ни, когато за пръв път се промъкна мисълта, че съществуването съ-
що е начин на живот... почти единствения начин... и започнаха 
компромисите... 

Може би тогава, когато за първи път се сблъсках с ужаса от не-
възможното, от неизбежното? А може би тогава, когато се изпла-
ших от необятността на непознатото... и започнаха първите отс-
тъпления... 

Или когато разбрах, че няма отговор на моите въпроси... Но то 
беше много отдавна. Може би тогава само нещо започна  да се прев-
ръща в безразличие.” 

Тишината между четирите стени на квадратната стая тежи. 
Нощната лампа, нагрята, пръска зелена светлина. 

Дъждът се стича от стрехите и потъва в пръстта и каналите... 
Ели сложи трите точки. Нищо не се промени. 
Нищо не се променяше. 
Животът си отиваше, без да оставя следа. 
… 
Печелеше битка след битка. Една след друга трупаше побе-

дите. Животът си отиваше без полза. И всеки ден я тласкаше към 
черната стена на следващите дни. 
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Печелеше победа след победа. Отиде на окръжни, а после на 
републикански олимпиади - по литература, по биология, по хи-
мия. Една след друга ги печелеше и ставаше все по-безнадеждно. 

Черна стена -това бе бъдещето. 
А Вселената стоеше неотворена... 
Слънцето залязваше и позлатяваше въздуха. Отразяваше се в 

прозорците на сградите и ги правеше да изглеждат облени в 
кръв. Отиваше си денят. И Задължителното настъпваше, заедно 
с мрака. Късчетата свобода се разпиляха. Задължителното настъ-
пваше и смазваше волята за нещо различно. Съвестта, гузна от 
безделието на изгубената свобода, изгуби способността си да 
преценява. Страхът избухна като гейзер и я удави - пропиля жи-
вота си. И секундите хукнаха към нея, избягали от часовника на 
стената. Прегазиха я. Видя, как се превръща в кърваво петно, ко-
ето, щом слънцето залезе, ща изчезне без следа. 

Слънцето бавно залязваше, позлатило въздуха, окървавило 
прозорците на сградите... и вътре в тях. Върху белия лист, зах-
върлен на масата, се разля светлина. Подпали го. 

Секундите спряха своя бяг. И Времето спря, превърнато в то-
чка, в която можеш да бъдеш навсякъде. И тайни нямаше. 

Но въпросите оставаха. Въпросите без отговор... Единствени-
те, които си струваше да бъдат задавани. 

Пространството се изкриви. Колапсира. Превърна се в точка, 
в която можеш да бъдеш навсякъде. 

Ели пишеше. Моливът скърцаше по белия лист, едва следва-
ше ръката, която го държи. Ръката безнадеждно изоставаше от 
думите, които мозъкът подреждаше... А те не можеха да отразят 
това, което може да се види само без очи... 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА 
Дъждът изтичаше на струи от подгизналото небе. И нямаше 

небе. И нямаше земя. Улиците клокочеха, превърнати в кални 
потоци. Водата властваше над света. Удави всичко. 

Удавена, Ели стоеше под ръба на стряхата. Дъждът поглъща-
ше луминесцентната светлина, процеждаща се иззад стъклата на 
фоайето. Претъпканата зала изхвърляше товара си от хора в не-
го. И беше далеч. И беше „отвъд”. Отвъд стената на дъжда. От-
въд стената на човешкото присъствие. 

Дъждът я приюти, приласка я с нежните си пръсти. Вплетена 
във водните струи, връзващи небето за земята, Ели прегазваше 
улиците-реки, заобикаляше спрелите автомобили, разминаваше 
се със звънтящите трамваи и ослепяваше от светкавиците, които 
се раждаха под облаците, над главата й. Пороят я отнасяше. Не, 
отнасяше света. Изплъзваше се - всичко. Както дъждът се изплъз-
ваше от облака, натежал от влага. 

Това ли бе отговорът? Толкова много ли душата й бе натежа-
ла от всичко, та не можеше повече да го задържи? 

Плющеше дъждът - върху дъжд. Блъскаше лицето й - до бол-
ка. Празна бе душата й. Или задръстена - от празни дни? 
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Отиваше си денят. Измиваше го - дъждът. Изпращаше го - в 
пръстта и каналите - най-важният ден в живота й... Денят, в кой-
то беше на светло, очи в очи със света... и получи първата си ли-
тературна награда... 

Дъждът миеше лицето й, отмиваше сълзите й, измиваше ду-
шата й. Ели вървеше между гъстите струи, връзващи небето за 
земята, стискаше грамотата си в ръка и нехаеше за дъжда, който 
отнасяше името й от лъскавата повърхност на листа. 

Отиде си денят. И този ден. И нищо не се случи. 

ЛИСТ, ПРИБАВЕН КЪМ ДНЕВНИКА НА ЕЛИ... 

...Кога човек става писател? 
Когато започне да разговаря с хартията? 
Или когато започне да разговаря с хората чрез хартията... 
Кога човек разбира, че е станал писател? 
Когато разбере, че чрез слово може да промени света? 
Или когато види, че светът се променя... 
Променя ли се светът? 
И кой пръв се променя? 
И кой вижда промяната... 
...Променен ли е този, който я вижда... 
Седя пред белия лист. За кой ли път го гледам с омраза. И той с 

омраза ми отвръща. За кой ли път, сама, вън от света, аз гледам в 
този свят през листа, очаквайки прехода. Но преход няма. Оста-
вам си на моя бряг. Изхвърлям думите си и ума - върху листа. И 
проход няма. Оставам си зазидана, сама, на моя бряг. Отнася река-
та хартиените ми корабчета, поглъщат ги лудите й талази. И из-
ход няма. Няма. 

Докато не стигнат хартиените ти пратеници до оня бряг, на 
който чакат... 

За кой ли път - запълвам черни страници с черното острие на 
молива си... За кой ли път - душата ми стене. Сама. 

Защото грамотата не променя нищо. 
... 
Дните, безпроменни, се проточиха. Дните, в които нищо не 

се случваше. Дните натежали от лято - отиваха си, без следа. Уп-
лашена от лудия им бяг, Ели искаше да ги задържи. Уплашена 
от невъзможността да го стори, тя ги остави да преминават през 
нея - без следа. И само черното острие на молива й дращеше бе-
лия лист, раздираше времето и се опитваше да променя света. 

НОВ ЛИСТ КЪМ ДНЕВНИКА НА ЕЛИ 

„Пиша на прозореца. Природата е съвсем близо до мен - ако про-
тегна ръка ще докосна тревите, цветята, крехките клони на храс-
тите. Като на оживяла картина две стари жени с мотики на рамо 
са залепнали за отсрещния хълм. Три ята се гонят в сивите обла-
ци, разкъсаха ги. Отбулено, небето показа своя лик. Загубих погледа 
си в него. А може би и себе си... 

Отново стоя пред границата на необятното. Границата, зад 
която е нищото. Или Великото Прозрение?! Кое от двете? Има ли 
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я, или е във въображението ми... Или всичко е във въображението 
ми... Животът и смъртта, времето и материята, енергията и 
мисълта, познанието и нищото, непознаваемостта и безсилието... 
за което граници няма и откъдето започват всички трагедии. 

Здрачът падна над света, обгърна го - като покров. Затварям 
прозореца. Тихо изписвам поредния лист на стария дневник, тихо 
изливам мислите си в него. 

Безполезни мисли. Забравяни и пренебрегвани, те си отмъща-
ват. Удрят ни в гръб и ни заставят да спрем, да се обърнем назад, 
да се вгледаме в пътя си. Да се вгледаме в себе си... Или в това, кое-
то е останало от нас. Мрак. 

Оглеждам се в огледалата на прозорците и виждам изцъклените 
си очи в рамки от мрак.” 

... 
“Страхувам се, че целият ми живот ще бъде един вечен ста-

рамж към живот, един вечен стремеж към недостижимото". 
Когато съм сама, с лист и молив, изпитвам странното усеща-

не, че се намирам в морга, със скалпел и факел в ръце. Нервите са 
опънати до скъсване - всеки миг вратата ще се отвори, ще бъда уло-
вена, а после - на клада. На клада, преди да съм проникнала в бездни-
те на духа и материята, преди да съм направила дисекцията... на 
моята душа. 

...Когато гледам небето се страхувам. 
Когато гледам небето, сонда разкъсва душата ми - 
прониква в нея, пласт след пласт. 
Както очите ми проникват през облаците. 
Когато гледам в небето - гледам в бездна. 
Там никой не знае какво има - като в чиста душа...” 
... 
“Тази вечер танцуват. Аз пиша. Толкова много имам в себе си, 

толкова много трябва да изхвърля на белия лист. А всъщност, как-
во? Винаги това, което мислим е по-хубаво от това, което вър-
шим... 

Самотата ме смазва. Самотата на човека сред хората... Необ-
ходима и болезнена. Необходима, за да си починем от ролята, която 
играем пред света. И болезнена - когато осъзнаем, че играем пред се-
бе си. 

Музиката спря. Разбягаха се миговете, заключени в нея - като 
звезден прах. Не. Като праха, от който сме направени и който ще 
направим. 

Умората ме смазва и само “трябва” ме кара да пиша. Думата, 
която променя света... защото превръща мечтите в реалност... 

... Мечтите се страхуват от реалността. Страхуват се да не 
бъдат разбити. При сблъсъка на кристал и гранит, кристалът се 
разбива на блестящи искри, приличащи на диаманти. Когато крис-
талните ни мечти се сблъскват с гранитната действителност, 
те се превръщат в диаманти. Пазете се от диамантите! Пазете се 
от мечтите! Пазете се от мечтателите! Диамантите са по-
твърди от света... Мечтите разбиват реалността... 

Трябва.” 
... 
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Отиваше си лятото. Последното ученическо лято, последната 
спирка, преди големия скок, който променя живота на всеки... 

Изгоряха листата на дърветата, оголиха се клоните им и пак 
се разлистиха - старите кестени по главната улица. В прах потъ-
на града, изсъхна тревата в градинките. И птиците летейки, из-
съхваха и падаха като листа в краката на минувачите. Отиваше 
си лятото, натежало от очакване. И идваше есента. И освобожда-
ваше оня незнаен механизъм, който изхвърляше духът в атака, за 
да разбива реалността. 

... 
Слънцето залязваше и влизаше в стаята, разкъсано от данте-

леното перде на Биляна. Въздухът бе лепкав и сладък - от ухани-
ето на мъртви цветя. Те надничаха отвсякъде - натъпкани във ва-
зи, кофи, саксии - бореха се за късче слънце, въздух и пространс-
тво. 

Ана седеше свита във фотьойла си, Димитър - изтегнат на ди-
вана, Ели бе кацнала на табуретката, до вратата и гледаше право 
в Слънцето. Червените му лъчи бяха изпепелили очите й и тя 
виждаше само това, което може да бъде видяно без очи. Смайва-
щото великолепие на багрите там, “отвъд”, бе спряло дъхът й. Тя 
захвърли тялото си върху табуретката и избяга. 

- Ели, реши ли? - гласът на Ана бе топъл и сладък, като възду-
хът в стаята - Ели?! 

С изпепелени очи Ели тичаше сред багрите на оня свят, недо-
стижимия, ловеше ги с ръце и ги изсипваше върху главата си. 

- Ели, реши ли какво ще следваш? Нали бяхме говорили, че 
до края на лятото вече трябва да знаеш... Няма време, Ели, учеб-
ната година започна... 

- Зная... Ще стана художничка. 
Ана още повече се сви във фотьойла си, почти изчезна в него. 

Димитър още повече се изпъна върху дивана, като пренатегната 
струна. И само Слънцето, раздрано, пълнеше стаята. И само цве-
тята, умирайки, миришеха. 

- Когато бях в седми клас, бях прекалено малка, за да живея 
сама... и вие не се вслушахте в думите на учителя ми по рисува-
не, а той може би беше прав, може би наистина това е моето 
призвание... 

- Ти никога не си искала да станеш художничка, Ели, и нико-
га не си рисувала. Когато човек обича да прави нещо, той го пра-
ви непрекъснато. 

- Аз не обичам да рисувам, но мога. Обичам да пея, но не мо-
га. Не е ли ясно кое трябва да правя? Уморена съм, мамо... 

Гласът на Димитър простърга, трудно излизайки от гърлото 
му и трудно стигна през гъстата тишина до тях. 

- Ели, помисли си пак за архитектурата - добър математик си 
и можеш да рисуваш. Това е идеално съчетание - не са много хо-
рата, които ги имат и двете неща. 

- О, Димка, остави. За да правиш панелни блокове не ти е не-
обходима кой знае колко математика, за рисуване и въображе-
ние - да не говорим... Не мога да бъда архитект, мразя хибридни-
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те специалности. По-добре да уча математика, като теб. Или да 
стана строителен инженер, като Александър... но архитект... Не. 
Не искам да правя картонени къщички, които никога няма да 
станат истински. А картините са истински. За тях не трябва ни-
що повече от платно и бои... и очи, които виждат скритите багри 
на Вселената... 

Скритите багри на Вселената нахлуваха в главата й отвсякъ-
де. И изтичаха през пръстите й. И умираха, разтворени в гъстия 
мрак, мокър от аромата на цветята. 

... 
Хладният сумрак на просторното таванско помещение и све-

тлината, прокрадваща се през керемидите, я стъписаха и я нака-
раха да се чувства като в храм. Ателието бе вляво от стълбището 
- обикновена бяла врата, тук-там поолющена. 

Влязоха. С едната си ръка Ели мачкаше детските си рисунки, 
с другата - ръката на Димитър. Беше тясно и претъпкано - с хо-
ра, скици и картини. Отвсякъде гледаха изцъклени рибешки 
очи. Из въздуха, огромни като балони, плуваха въздушните им 
мехури. Ели мразеше рибите. Ужасяваше се от лъскавите им те-
ла, тъй лесно изплъзващи се от ръцете, както лесно се изплъзва-
ше животът от тях. Рибите от картините, закачени по стените за-
почнаха да се гърчат. Отваряха устите и хрилете си за глътка 
морска свежест, но водата им изтичаше от детската й пластмасо-
ва кофичка и се превръщаше в кал по дъното на автобуса. 

Човекът-риба, плувнал в стола си, я гледаше с весели очи. 
- Хубаво, много хубаво... но всичко е рисувано отзад напред... 

ще го оправим, да-да - говореше той по-скоро на рисунките й, 
отколкото на нея - За година-две ще влезеш в Академията. 

Ели усети как светът се срина и руините му се изгубиха в не-
битието. И само ръката на Димитър съществуваше, ръката, коя-
то не й позволи да падне... ръката, която не й позволяваше да па-
да. 

- Нямам две години. Трябва да стане за една. 
- Ха-ха-ха-ха - две години нямала - лицето на стария худож-

ник се бе сбърчило в болезнена гримаса - Цял живот имаш, мо-
миче, цял живот... аз може да нямам две години, да те доуча... 

Вървяха по стръмната улица, нагоре. По най-старата и най-
стръмната и най-хубава улица в стария град... онази, от приста-
нището до центъра. Вървяха, ръка в ръка - взаимно се издърпва-
ха от нищото, което искаше да ги изяде. Старите каменни зда-
ния бяха надвиснали над тях като зловещи въпросителни. И уд-
ряха погледите им с красотата си. И с невъзможността да бъдат 
повторени. 

- Ели, защо все пак не опиташ...- гласът на Димитър бе изсму-
кан от космическия вакуум край тях. 

- Не, татко, никога няма да стана архитект. Не съм се отказала 
от рисуването. Може би ще успея за една година. А ако не - мате-
матиката ще ме измъкне отвсякъде, нали? 

- Да. Но мисля, че грешиш. 
- Няма ли да довършиш като Ана – „и ще съжаляваш”? 
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- Може би ще съжаляваш, Ели, но е по-добре да съжаляваш за 
собствените си грешки, отколкото за това, че си се вслушала в 
грешен съвет. 

- Разбрах... Страх ме е, защото вече не виждам бъдещето. Вси-
чко се срутва пред мен и не знам какво ще се случи. 

... 
Лампата изхвърляше цялата светлина, която бе способна да 

създаде и оставаше победена. Мракът, лишен от звезди настъп-
ваше отвсякъде и ги впримчваше в обръча си - една лампа и ед-
но момиче. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

...Проклинам света... защото не мога да го обичам. Твърде голям 
е, за да го обичам. И всички хора искам да прокълна - защото не мо-
га да ги обичам. Твърде различни са, за да ги обичам. Не мога... да ги 
прокълна... И значи - трябва. Отново “трябва”... да намеря във все-
ки нещо хубаво, достойно, честно - за да обичам. Всеки? Защо е 
толкова трудно - когато не мразиш, да не си безразличен. 

Безразличие сковава мисълта ми. И волята ми. И всичко, което 
излиза вън от мен. Защото всичко в мен е мъртво. 

...Грешат тия, които мислят, че съм чувствителна. Не съм. 
Когато бях малка, често ме нараняваха и плачех. Това беше така, 
защото мислеха че съм кукла, а аз бях човек. Не забелязаха кога по-
раснах... и станах кукла. 

...Къде са равенството, братството и свободата? 
Не сме ли в клетки? 
Сами ли се затваряме във тях? 
Ще се освободим ли някога... сами? 
...Сама съм. Нощта преваля. Небето загуби звездите си - за как-

во са му? 
Тихо е - като в гроб. Пиша. 
Бележникът и моливът слушат търпеливо, не прекъсват, не се 

отегчават. Мълчат. И като ехо повтарят думите ми...  
Веднъж мислех за човешкия живот. 
Едни казват - човек се ражда гол и умира гол. 
Други казват, че човек се ражда сам и умира сам. 
Трети - че хората се раждат равни и умират равни... 
Аз казвам, че човек се ражда на колене и умира на колене; че чо-

век живее на колене - смзан от благодарността. 
... 
Музиката плисна - като разбит водопад. Стовари се - безпо-

щадна - върху всичко. Всеки предмет наоколо завибрира - с чес-
тотата на въздуха, който го обгръщаше. И всяка душа. Възкръс-
ваха мъртвите - чрез оставеното от тях. 

Пръстите на Тодор тичаха по клавиатурата на пианото, до-
гонваха - пръстите на Бетовен, тичали някога без звук. Пръстите 
на Ели, стиснали молива тичаха по гладката повърхност на када-
строна, мъчейки се да уловят духа, влязъл в тялото на момчето, 
събудил мъртвите, съживил мъртвото в живите. Диляна не отме-
стваше погледа си от върха на молива, който изваждаше брат й 
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от стола му и го слагаше върху листа. Ирина уморена седеше в 
съседната стая, оставила погледа си върху джезвето - ще види ли 
съдбата на децата в дъното начашите им? А своята ще види ли? 
И беше ли останала съдба за нея. Душата й вибрираше - от музи-
ката ли, излязла изпод пръстите на невръстното момче... или от 
предчувствието за черното дъно на чашата му... Бъдешето стое-
ше на една крачка от нея - непробиваемо. 

- Бъдещето ти е в рисуването, Ели! Хубаво пишеш, но за рису-
ването ти,”хубаво” не е точната дума... 

Ели стреснато се обърна - рядко гласът на Диляна бе звучал 
толкова развълнувано. За първи път видя в очите й възторг. Из-
пусна скицата си. Тодор бе престанал да свири. Когато отново се 
извърна към него, видя, че държи в ръцете си бялото късче кар-
тон. Внезапно я о бля със синевата на очите си, и душата му, тъй 
дълбоко скрита, разцъфтя, розово-бяла, като лицето му. 

- Хубаво е - каза, и избяга в другата стая. 
Бъдещето стоеше на една крачка от тях. Като стена. 

ДНЕВНИКАТ НА ЕЛИ 

...Секундите бягат, за да не се върнат никога. Минутите бя-
гат. Четвъртото измерение... Защо се страхуваме от него? Защо-
то не мижем да го спрем? Защото се изплъзва...и не ни е подвласт-
но. Или някакво друго “защото”... 

Четвъртото измерение. Единственото, чрез което можем да се 
осъществим. Единственото, в което намираме убежище - за миг. 
Единственото, в което разпиляваме мисълта си... Единственото... 
В него броди Духът. 

Секундите бягат. Четвъртото измерение бяга и оставаме нео-
съществени. 

Как искам да видя скъсената дължина и разтегленото време. 
Уловено. Задържано. Върнато назад. 

... 
Часовете се изцеждат. Кап-кап. капе водата. И разяжда сивата 

пръст на мозъка. Нощта преваля. Черната нощ на нищото, вечна-
та нощ. Часовете потъват в Земята. Дъждът попи в пръстта, 
превърна се в кал и изсъхна. Някъде там е пра-човекът, направен от 
пръст и вода. Откъде дойде душата? 

Сиви сенки-мисли бягат и тъпчат сивото вещество на мозъка. 
Вие ли сътворихте душата?... 

... 
Нощта преваляше. Черната нощ на нищото, вечната нощ. 

Ели стоеше на прага й, протегнала слепи ръце напред. И върве-
ше. 

Дните, безпроменни, преминаваха през нея - без следа. Есен-
та настъпваше. Изгони жълтото от дърветата, измете изгорялата 
трева. Светът изгуби багрите си. И намери нови. Ели рисуваше - 
скица след скица. Носеше ги на стария художник, кацнал във 
въздушната си кула над покривите на най-красивите сгради, по 
най-стръмната улица на стария град. И си отиваше. С олекнала 
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душа, с олекнала ръка, с опразнена глава от тежки мисли. И с це-
лия живот - пред себе си. 

До падането на нощта, когато... 
...Капките тиктакат. Няма кой да отмерва времето. Шумящите 

листа са млъкнали. Мозъкът се мъчи, претоварен от бездействие. До 
утре. Когато прочетените страници ще станат единица мярка за из-
миналото време... 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА 
Звънецът звънеше продрано, неможейки да надвика глъчка-

та. Диляна и Ели мързеливо се отлепиха от парното до прозоре-
ца, огледаха се внимателно - както когато се пресича улица - и 
пресякоха коридора. Едва добрали се до вратата на класната 
стая, зад гърбовете им профуча ято осмокласници. Двете ги пог-
леднаха с едва овладяна досада и влязоха вътре. Ели се огледа за 
тетрадката си с домашното по алгебра, но преди да успее да я 
види, Нели вече седеше на чина й с лист и химикал в ръце и с ус-
мивка в огромните си очи. 

- Втората задача, ако обичаш. Нищо не разбрах... 
Звънецът продължаваше продрано да дрънчи. Неможейки да 

се надвика с него, Ели запълваше листа с числа и формули. И 
всичко ставаше просто и ясно. Вратата тракна. Тя продължи да 
пише, а тези, край нея, да попиват написаното, дълго след като в 
стаята звуците бяха умрели. 

- Даниела...- гласът на Фортрана спря дъха й, задържа биене-
то на сърцето й... Мъртва бе. Съучениците й бързо се разпръсна-
ха и насядаха по местата си. Ужасът от поредното изпитване изп-
разни главата й. Вселената колапсира. И се затвори. И тя се зат-
вори - вън от света. Видя как тялото й се измъква от чина и тръг-
ва към дъската - Даниела, имаш писмо на адреса на гимназията... 
беше в учителската стая, ето го... и-и, може да не го четеш в час - 
чак сега тя погледна в лицето му и видя веселите светлинки в 
очите му. Взе писмото си и се стовари на чина си. Поело глътка 
въздух, сърцето й продължи да бие. Жива бе. Пусна плика в чан-
тата си и потъна в гласа на Дилов, който веднага започна да из-
пълва дъската с доказателството на нова теорема.... 

Калта лепнеше - по улиците и по тротоарите, по оцелялата 
трева, по оградите, по дънерите на дърветата. И студът лепнеше 
- слепил бе всичко. Залепнала в дрехите си, Ели затръшна вход-
ната врата. Светът остана зад гърба й. Изми студа от себе си и се 
затвори. 

Сама беше - пред празния плот на бюрото си. Златно-кафяв и 
топъл, той се опитваше да смекчи сивото на настъпващата зима. 
И не успяваше. 

Сама беше - в празната стая, в празната къща, с празна душа. 
Денят, празен, си отиваше. Изцеждаше се през нея, изтичаше в 
нищото. 

Сама беше - с ръце, натежали от празнота, извади учебници-
те си от чантата и ги подреди от дясната страна на бюрото. С 
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празни очи гледаше белите им страници, изпразнени от съдър-
жание отдавна. И бавно изпразваше главата си, изтиквайки мис-
лите от нея с поредния урок. 

Тогава пликът падна в краката й, на пода... 
...Васка Николаева... не познаваше такава... Разкъса плика. Два 

листа изпълнени със ситен почерк изпаднаха от него. 
„Добър ден, Даниела! 
Не мога да знам, как ще бъде посрещнато това писмо от Вас. 

Мястото, от където идва то, е малко странно. Вероятно никога не 
сте допускали, че мога да Ви пиша от такова заведение. Да, аз съм 
затворник, но мисля, че това не е нещо, което би променило отно-
шението Ви към писмото ми. 

Даниела, откровеността е нож с две остриета, но аз бих искала 
да споделя с Вас това, което ме накара да взема химикала.” 

Ели остави листа, който държеше и взе другия. Писмото бе 
подписано от Иван Захариев, ограден с правоъгълник бе адресът 
на пазарджишкия затвор. Отново погледна плика, за да се увери, 
че името и адресът са други. Чу, как кръвта пулсира в гърлото й, 
листите в ръцете й се тресяха. Нещо се случваше. НЕЩО. И про-
дължи да чете. 

„Ще започна отдалеч, за да схванете смисъла на настоящето. 
Тук има училище, изучаваните предмети са същите, както навън. 
Дойдох заради него. Преди това бях в Софийския затвор... Навреме-
то нямах възможност да уча. 

Присъдата, която изтърпявам е за катастрофа. Работех като 
шофьор, превозвах пътници за един сбор. Пропадна ми пътя, заги-
наха трима, в това число и майка ми. Ранени бяха шест човека, ос-
таналите спасих. Нямах употреба на алкохол, но... трябваше да 
има някой виновен. Аз съм осъждан и преди. За позиви и оръжие. В 
казармата също - за бягство през граница. Повода за последното бе 
един от командирите ми. Тормозеше ме, имайки предвид осъждане-
то ми преди казармата. Един ден не изтраях - набих го и хванах 
Балкана...” 

Лицето на Ели гореше, но когато обърна листа видя, че той 
вече не се люлее в ръцете й. Светът се рушеше и тя държеше ед-
на отломка от него. Светът пропадаше, завинаги погребан оста-
ваше - светът на благополучното “днес”. И призраците тропаха 
по стените на изтънялото настояще, тропаха погребаните им съ-
дби, тропаха - по тънкия череп на главата й. Миналото възкръс-
ваше - уродливо и грозно - в днешния ден. И той, празен, натежа 
от скрита болка и скрити престъпления. Натежа, настоящето - 
яхнато от престъпници, гонещи празното “утре”. 

Лицето на Ели гореше - от пулсиращата в слепоочията й 
кръв. И ръцете й горяха - подпалени от листа, който бе дошъл 
при нея от ада... забравеният ад, затрупаният ад... 

„За катастрофата ме осъдиха на 7 години и 6 месеца. Остават 
ми още 125 дни, за да бъда освободен... 

Свикнал съм да бъда откровен - много съм патил от това, но ка-
кто е казал Левски -”целите сме изгорели и пак не се научихме да 
духаме”... Но това е въпрос на характер. 
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И така - попадна ми брой 8-ми на сп.”Родна реч”. Прочетох есе-
то Ви за конкурса. То ми се понрави. На години съм по-голям от 
Вас, на трийсет съм. Хареса ми това, че девойка на тази възраст е 
избрала тази тема. Разбирате ли? Постоянно се говори, че младо-
то поколение е аполитично, неинтересуващо се от миналото, поз-
наващо “днес” само от телевизията. Това, че Вие не сте безразлич-
на към миналото и настоящето на нашия народ, и така хубаво сте 
го изразили, ме развълнува... 

Вече шест години не съм сред хората. Радостно ми става като 
чета написаното от Вас...” 

Ели отново остави листа. Затвори очи, за да изгони събраните 
в тях сълзи. Главата й бе празна. Душата - тежеше от болка. И 
сълзите не спираха. Адът пропълзя в нея. Забравеният ад. Затру-
пваният. Докога? ”Докато книжните ми пратеници стигнат онзи 
бряг, на който някой чака”... Намерила ли бе брега на чакащите? 
Сълзите й течаха от очите, измиваха лицето й, душата й... и бол-
ката в душата. 

Сините редове пробиха пелената им. 
„Това е показателен факт за отношението на младите към една 

толкова актуална тема. В същия брой има още едно есе на тази те-
ма. То също е написано от младо момиче, но при нея нещата са пре-
дставени малко по-различно - личи си ученическото. При Вас всич-
ко е цялостно. Риторичната форма, която сте избрали Ви дава 
възможност да отправите въпросите си към всички. А Вие сте 
толкова млада - обещаваща в своето бъдеще. Не приемайте думите 
ми като ласкателство. Това, че Вие, на 16 години сте написали не-
що, което трябва да вълнува всеки от нас е прекрасно! Не позволя-
вайте да Ви влияят! Когато сте убедена, че сте права, не отстъп-
вайте. Всъщност, Вие разбирате нещата не за възрастта си... Чрез 
перото си вдъхвате живот на написаното... Бъдете непримирима 
към несправедливостта и неправдата... 

Но аз май се поувлякох. Толкова дълго не съм споделял с никой 
такива неща... Не ми е известно какъв е социалният климат, при 
който сте израсли, но вярвам, че ще се съгласите в правилността 
на “битието определя съзнанието”... 

Очите на Ели бяха изсъхнали. И изгаряха листите, които че-
тяха. И изгаряха пътя им до ада, откъдето идваха. 

„Даниела, трябва да привършвам писмото си. Но преди това 
трябва да Ви обясня, че то е нелегално. Адресът на плика е фикти-
вен. Ще се радвам, ако ми отговорите. Но ако се решите на това, не 
споменавайте нищо за това писмо. Пишете ми на “ти”- все едно, 
че не сте ми отговаряли два-три месеца. Примерно:”Здравей, Ива-
не, отдавна щях да ти пиша, но”... След това можете да ми пише-
те за творческите си работи - аз също се опитвам да пиша... Но 
имайте предвид, че тук има цензура. 

Когато си изляза и се прибера у дома, пак ще Ви пиша. Ще се ра-
двам, ако ми отговорите и не приемайте това писмо като обида. 

Дори да не ми отговорите, аз пак Ви благодаря, задето чрез на-
писаното от Вас, добих вяра в хората... 

Желая Ви нови творчески успехи, и ако има нещо повече от ща-
стието, то аз искрено Ви го желая! 
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Иван” 3 
И адресът на затвора, ограден в правоъгълник. 
Денят си бе отишъл. Само белите листи светеха в черната 

стая. Сама беше, на своя бряг. Хартиените й кораби спасяваха 
удавници от лудите талази на реката. Защо и тя не бе във кораба 
си? 

Калта полепваше навсякъде - по улиците и по тротоарите, по 
тарабите и оградите, по оцелялата трева и по дърветата. Студът 
бе слепил всичко. Един по един хората затръшваха вратите зад 
гърбовете си и изгонваха света от домовете си. Осиротял, той сам 
зъзнеше в нощта. 

Измили студа от себе си, Ана и Димитър нахлуха в дома си. 
Нахлуха - в крехкия кораб на Ели. И разлюляха реката с лудите 
талази, която я отнасяше. 

Лампите запламтяха като слънца. И лицето на Ана светеше - 
като слънце, когато отвори вратата. 

- Има ли гладни тук? С Димката носим топъл хляб - изгори 
ни ръцете... Ели? - гласът на Ана угасна. Като ослепял прилеп се 
взираше дъщеря й в черното зад прозореца. Или по-далеч. – 
Ели? 

- Получих писмо от затвора... 
- Ели? - гласът на Димитър изплува от нищото. Светлината се 

процеждаше от всички лампи. Като щит обвиваше малкото къс-
че уют. Сгушени в него мълчаха. Адът беше при тях. Мълчали-
ви, сенките на миналото пълнеха стаята. Задръстиха я. Минути-
те се блъскаха в тях и закъсняваха. Не бързаше времето - защо ли 
му беше да бърза? 

- Ели, това е едно много хубаво писмо. То е истинското приз-
нание... Ти си стигнала до хората... а повярвай ми, много малко 
от тези, които пишат сега, наистина стигат до хората...- съвсем 
крехък в началото, гласът на Ана укрепваше. Изпълни стаята. 
Изгони ада от нея.- Но, наистина, странно е мястото, до което си 
стигнала... Всъщност, това само доказва, че най-добрите хора са 
там... Помисли ли какво ще отговориш? 

- Аз вече го написах...- Ели видя, как лицето на Димитър се 
срина. Гласът замръзна в гърлото й. 

- Не си го изпратила, нали!? 
- Не още... исках да ви го прочета... 
Димитър бавно събираше късчетата от личността си, бавно 

ги лепеше, бавно се измъкваше от ада. 
- Защо сте толкова наивни? И двете... В кой свят живеем? 
- Тати? - очите на Ели, грабнали цялото й лице, пак бяха пъл-

ни със сълзи - тати... 
- Да, Елинце... това наистина е едно много хубаво писмо... И 

наистина - то е истинското признание... 
Вкамененото лице на Ели засия с багрите на дъгата. 
- Отивам да донеса отговора - и затръшна вратата след себе 

си. Зад гърба й надникнаха чудовища. 
                                                           

3 Писмото е автентично, имената са променени 
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- Какво искаш да кажеш с това “наистина”? 
- Писмото не е от затвора, Ана... И не е от най-добрите хора. 

От най-лошите е... И това наистина е признание... Да те забеле-
жи врагът ти, и да ти покаже, че те е забелязал... е, значи - имало 
е какво да го впечатли... 

- Димо? 
- Не си прави илюзии, Ана, това писмо е капан. 
- Не ставай параноик... Ще й го кажеш ли? 
Вратата отново хлопна. Усмивката на Ели изгони всички чу-

довища. Тя седна върху акумулиращата печка със сгънати крака 
под тялото си. И зачете: 

-”Здравей, Иване, 
Отдавна исках да ти пиша, но все нещо се случваше. Учебната го-

дина започна, вече съм в единадесети клас. Последната година, в която 
още можеш да се чудиш какъв искаш да станеш. Трудно време - поне за 
мен. Ти сигурно се усмихваш, защото знаеш, че в живота има и по-
трудни неща, но аз не съм живяла много. В последното си писмо ме пи-
таш какви са плановете ми, какво ще правя в бъдеще - не знам. Но ти 
благодаря за това писмо - то е най-хубавото писмо, което някога съм 
получавала в живота си. 

Пиши ми. И нека дните минават бързо! 
Даниела” 
- Е? Хубаво ли е? Искам да кажа - естествено ли звучи? Ще ми-

не ли през цензурата? Ако разберат, че е отговор на нелегално 
писмо, ще го накажат ли? Защо онова писмо е нелегално - какво 
лошо има в него? Щом получават списанието в затвора, защо за-
творниците да не го четат? И защо да не пишат на авторите? Ка-
кво лошо има, ако споделиш мислите си с някого, дори ако го 
познаваш само от едно есе, публикувано в ученическо списание? 
Нищо лошо няма в писмото, нали? Или лошото е в това, което 
съм писала аз? Димка? Какво искаш да кажеш с това “наисти-
на”? 

Цикълът се затвори. Лампите отново светеха до изнемога, а 
крехката им светлина не устояваше на ада. От мрака пак надни-
чаха чудовища. И нямаше разсъмване. 

- Ели, и друг път сме говорили, че не винаги всичко е такова, 
каквото изглежда. Ти прочете ли внимателно това писмо? 

- Много пъти го четох. То наистина е най-хубавото нещо, кое-
то някога ми се е случвало... И не само защото този човек е харе-
сал есето ми. а защото е хубаво да знаеш, че има хора като него... 
и че макар и малко, макар и отдалеч - можеш да помогнеш... и... 
не си ненужен... 

- Това е така, Ели, наистина. И все пак обърна ли внимание 
на числата? Те винаги трябва да ти говорят. Този човек има три 
присъди и е на трийсет години - поне така пише. За най-лекото 
престъпление е в затвора шеста година. Ели, този човек не е 
имал време да излежи предишните си две присъди - позиви и 
оръжие, бягство през границата - за всяко от тези деяния се дават 
по двайсет години. Ели, този човек не съществува. 
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Светлината се разпадаше. Фотоните се разбягаха из Вселена-
та и Времето. И нямаше сила, която да ги събере - за да светят. 
Адът изпълзя и ги вкопчи в себе си. Разпръскваше ги - на състав-
ните им атоми. И само волята отново ги събираше - за да изга-
рят. Белите пръсти на Ели, побелели от Ада, се вкопчваха в бели-
те страници на писмото. Изгорелите й очи не можеха да просле-
дят пътя му - назад. Светът отдавна се бе срутил - за кой ли път - 
под нея. Вкопчена в един отломък, тя потъваше - в незнайна без-
дна. 

- И все пак то съществува. Тези два листа съществуват. И ду-
шата, заключена в тях съществува... Кой го е писал? Защо? 

Тъмно бе. Димитър не искаше да отговаря. От мрака изплува-
ха всички чудовища. Всички - насядаха в креслата. И нямаше си-
ла, която да ги прогони. Сгъстяваше се мракът. И чудовищата. И 
тишината се сгъстяваше - като катран... А после всички си отидо-
ха. Остана празно. И в празното остана тя - онази, за която най-
много болеше. Очите й изгориха времето, превърнаха простран-
ството в точка, в която можеш да бъдеш навсякъде... 

Лампите светеха. Фотоните капеха върху очите им. Тишината 
бе гъста - като катран. И някъде далеч, далеч, горяха три свещи 
над гроб с двама мъртъвци. Подпалиха черното. Лумна стихия - 
взриви настоящето и хукна по оста на времето - в точката, в коя-
то можеш да бъдеш навсякъде. И бъдеще не остана... 

Черни и лепкави - като катран, закапаха думите на Димитър. 
- Защото миналото е залепнало за гърбовете ни. И ще го но-

сим в себе си... Ние ще умираме, то няма да умира... 
Умираха сенките. Отиваха си в Ада. Гъст и лепкав, той настъ-

пваше пак. И светът се люлееше под тежките му стъпки - пак. 
- Ако грешиш? И той съществува? - прозрачен и тънък като 

паяжина бе гласът на Ели, и като паяжина залепна и не се скъса - 
Ще бъда подлец, ако не отговоря... Какво да правя? Мамо? 

Ана бавно излизаше от унеса си. Светът се рушеше - за кой ли 
път... Не знаеше какво да прави с руините му... 

- Какво да правя, мамо... 
Една по една се откъртваха думите й - руини от пропукал се 

свят... 
- Пиши. Отговори му - с нови есета. Така ще  стигнеш до вси-

чки, които имат нужда от отговора ти... 
- А той съществува ли? Мамо... кой чака отговора ми... 
... 
Ели гледаше черното на прозореца си. Далеч бяха - всички 

чудовища. И беше пусто. Разпръснати като атоми в космически 
вакуум бяха мислите й. Незнайни бури фучаха през тях. С раз-
перени пръсти - прозрачни и тънки като паяжини ги ловеше. И 
ги хвърляше върху белия лист... 

...Хаос. Хаос от представи, идеи и мнения. Хаос от чути невидени 
неща. Хаос от универсални принципи... родени в сляпа глава... Накъде? 
Хаос в тъмнина невидяла лъчи... Накъде... 
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Скачаш от стола, захвърляш светлото във варосаната с черно сте-
на... започваш да блъскаш главата си... не виждаш къде. Искаш да се хва-
неш в нещо, но няма в какво... Затъваш... 

Тресавище. 
“Дайте ми опорна точка и ще обърна света!” 
Дайте ми опорна точка... 
Тресавище... 
Вчера и днес - небето остана непроменено... 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА 
Снегът залепваше по подметките й, но не ги правеше бели. 

Покриваше клепачите й, но не правеше погледа й бял. Вървеше. 
Бавно вървеше по най-стръмната улица. Най-старата, с най-кра-
сивите сгради. Отиваше си - за последен път - от ателието, кацна-
ло над покривите им. Снегът затрупваше следите й. Затрупваше 
душата й - под планини от бяло... И всички рибешки очи, вися-
щи по стените, на картините. И тъжните очи на стария худож-
ник -”Не пропилявай това, което господ ти е дал... той не дава на 
всеки”... И болката. Тежаха ръцете й - ненарисували картините 
си. От пръстите им капеха невидените багри на Вселената. И ду-
шата й тежеше - от изтръгнатото всичко, зейнало с невиждащи 
уста... Вървеше. Бавно изкачваше стръмната улица. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

„Плаче тъмнината. Сиви сенки-мисли тъпчат сивото вещест-
во на мозъка. Плаче душата... 

Пространството се разкапа. Прокапа... 
Размества се... сгромоляса се - върху черепа. 
Не, между стените на черепа и сивото вещество на мозъка. 
Къде си, душа? 
Какво си? Има ли те? 
Болиш, тежиш в гърдите... Там ли си? 
Ако не си - какво има там? 
Какво боли... Какво тежи... Душа, има ли те? 
Облаците се движат и птиците летят.” 
Снегът затрупваше света, но не го правеше бял. Не го праве-

ше чист. И душата на Ели оставаше разкъсана - на кръстопът. 
Дните минаваха - на кръстопът. И нощите оставаха - за кръсто-
път. Ели бавно изкачваше стръмната улица на задължителности-
те и чакаше. Чакаше да види есето си, „Кръстопът”- на страни-
ците на своето списание... 

И пишеше. Нищо друго не й бе останало. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

„През изписаните страници времето изтича. През обърканите 
мисли, през незададените въпроси, през... Времето изтича без следа. 

Ненарушена тишина. Букви, думи, изречения - плъзгат се по по-
върхността на мозъка, както водата се плъзга по гладка мазна топ-
ка - без да попива и без да оставя следа... Мислите бягат - застига-
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ни и отминавани от други. И умората - от хиляди недонаучени не-
ща, от разпилени идеи и въпроси без отговор - настъпва. И усилие-
то да бъде сложен ред. И невъзможността. И хаосът... Победиха ме. 
Победена съм... 

Върви, търси истината... ако още вярващ, че я има. 
Вярва ли някой още в съществуването на това разтегливо поня-

тие, за което само се дават дефиниции - абстрактни и безсмисле-
ни? Недаващи отговор на въпроса “Що е истина?”. Има ли я? 

Каква е? Не... За кого - каква е... 
Тишина. 
По-добре без истина, отколкото с наложена истина. 
По-добре. Гърчи се в черния свят на мислите си. Блъскай глава в 

стените му. Няма да ги разбиеш... 
Крещи, викай, вий... Няма кой да те чуе. 
Наложени мисли, наложени идеи, наложени истини. 
Наложена философия, в наложен свят, в наложен живот... 
В който всеки е единствено правият. 
Как ще се разберем? 
Разговор на глухи?” 
... 
Оглушали от раздрания глас на звънеца, затръшваха вратата 

на класната стая - един след друг. Пълнеше се стаята - с раздра-
ния им предновогодишен глъч. Касетофонът, стоварен на пър-
вия чин бълваше музика, която никой не чуваше. Оглушали, ча-
каха последния час. Отиваше си годината, поредната година от 
живота им. И идваше следващата, която щеше да ги направи 
пълнолетни. Изтласкана от касетофона в самия край на чина, 
Ели мачкаше в ръце поредния плик, който се опитваше да про-
мени живота й. И чакаше - последния учебен час. Оглушала, тя 
не чу влизането на учителя... 

- Какво очакваш от Новата година... 
- Ели, къде си? - очите на Диляна я гледаха през пропастта на 

хиляди Вселени, топлите й розови ръце държаха нейните... 
- А ти, Даниела, какво очакваш от Новата година? - очите на 

учителката й я гледаха,”отвъд”... Отвъд прозрачната стена на ка-
псулата й... капсулата, която беше изградила, за да не позволи на 
света да влезе при нея... 

- Да се намеря. 
... 
Писмото беше в чантата й. Добре скрито между учебниците. 

И парещо. Изгарящо. Всичко изгори. Всичко изгоря. Отново. 
Нямаше защо да го чете отново. Думите стояха пред очите й - от-
ново. И на затворените й клепачи бяха... Стояха - като огньове в 
снежно поле... и не я оставяха - да се запали. 

Отиваха си часовете. Последните часове на годината. Не мо-
жеше да се намери. Не можеше... Не знаеше какво да търси. Све-
тът се разпадаше - за кой ли път. И само писмото беше истинско 
- скрито между учебниците в чантата. 

Звънът на смях и кристал връхлети върху нея като порой, 
бликнал от отворената врата на стаята й. 
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- Ели, остават няколко минути до полунощ, стига си писала, 
ела при нас!- лицето на Ана светеше и гласът й, звън на кристал, 
помете всичко. 

Ели сложи усмивка на лицето си и стана. Недописаните лис-
ти протегнаха невидимите си ръце след нея. 

Шампанското гръмна и Новата година дойде.  
Не се намери. Не можеше. Не знаеше какво да търси - за кой 

ли път. 
За кой ли път - тъмнината изяждаше крехкото жълто на лам-

пите. За кой ли път - тишината изсмукваше душите им. И раз-
съмване нямаше... 

- Няма да публикуват “Кръстопът”... това пише в писмото.- 
гласът на Ели умря между стените на стаята. 

- Само това ли? - гласът на Ана бе по-мъртъв от предметите в 
стаята. 

- Не. Но това е най-важното... Пишат, че очакват да им изпра-
тя друг материал... защото... стилът ми бил добър. И на есето ми 
не му липсвали литературни достойнства... но те... Те не можели 
от трибуната на тяхното списание да проповядват песимизъм... 

Стената стоеше, непробиваема, на една крачка от нея. Сега, 
когато беше изрекла на глас думите, които изпепелиха душата й 
и видя пепелта й, разпиляна край нея, Ели разбра, че пак ще на-
прави крачката, крачката до стената. Разбра, че винаги ще я пра-
ви, докато някой я разбие... или прескочи. Тогава видя, как пе-
пелта се превърна в гняв. И възкръсна. 

... 
Гората бе натежала от сняг. Мокър сняг - падаше на преспи 

от дърветата. Домът на 13-тия етаж бдеше над нея - над настръх-
налите врабчета, гонещи се между клоните й, и над кучетата, ти-
чащи покрай стволовете й. 

Ели гледаше гората - от 13-тия етаж. Чиста и бяла, като листа, 
който стоеше пред нея. И като съзнанието й. 

“АЛХИМИЦИ ХХ” 
Действащи лица:…” 
Върхът на молива отново увисна в нищото. Не знаеше как се 

пише драма, а искаше... трябваше... да напише. Трябваше? От 
кухнята, свила се в най-далечния ъгъл на апартамента, до нея 
стигаха гласовете на Ана и Димитър, и на чичо й. Говореха. За 
кой ли път - за нейното бъдеще. Бъдещето, което й ставаше все 
по-чуждо, все по-ненужно, все по-безразлично. 

Гласът на Ана, нагнетен от зараждаща се истерия удави дру-
гите два гласа. 

- Времето профуча като миг. Утре ще завърши училище и по-
сле какво? Тя не знае какво иска да прави със себе си... 

- Анна, щом е така, тогава как ти ще знаеш какво трябва да 
правиш с нея? - флегматично спокоен, гласът на Стоян взриви 
равновесието в кухнята.- Защо ти да решаваш вместо нея? 

- Защото съм майка. И не искам след една година да работи 
на конвейер и да пропилее живота си... 
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Черният връх на молива хукна по бялата повърхност на лис-
та. 

”Автор - търси истината; влиза с диалог в публиката - пряко и 
чрез монолози... противоречив образ; връзка между героите и публи-
ката - може и без него 

Алхимици на ХХ век - синтезират истината; отказали са се да 
я търсят сред хората, но за тях животът без истина е пуст... 
Двама са - млад и стар...” 

Гласовете от кухнята пак пробиха тънките стени на дома, на-
двиснал над гората. 

- Ана както винаги драматизира нещата. Винаги съм бил спо-
коен в това отношение, защото знам, че Ели ще се справи с всеки 
кандидат-студентски изпит по математика. Алтернативата не е в 
университета, или в производството. Въпросът е, студентка по 
какво... Разбира се, от провали никой не е застрахован, на изпит 
всичко се случва... Една провалена година не е края на света. - 
сговорчиво спокоен, гласът на Димитър отново взриви крехкото 
равновесие в кухнята. 

- Лесно ти е да говориш така, защото си загубил десет... Но 
винаги си знаел, че причината не е в теб, а в обстоятелствата... 
Но за нея няма да бъде така, защото причината ще е в нея... 

Черният връх на молива отново хукна по бялата повърхност 
на листа.  

Ръката на Ели едва го догонваше. 
”Алхимици от средновековието - правят паралел между синте-

за на златото и синтеза на истината. Златото е съществувало в 
природата; искали са да го синтезират. След неуспеха на много по-
коления са разбрали, че трябва да го търсят в природата. С исти-
ната е същото - трябва да се търси в хората.” 

Моливът пак увисна в нищото, а нищото започна да се пълни 
с думи… 

- Така… доброто в ситуацията е, че нещата се опростяват. Хи-
мията и биологията са отпаднали миналата година. От рисува-
нето се е отказала сега, значи и от архитектурата. Остават лите-
ратурата и математиката - като авариен изход. Всичко е ясно. 

- Лошото е, че ако кандидатства българска филология, не мо-
же да кандидатства и математика... 

- Връщаме се там, откъдето започнахме - нека опита театроз-
нание... 

- Мислиш ли, че ще има достатъчно време, за да се подготви? 
- Анна, тя просто трябва да прочете 50 драми... 
Гласовете пак се върнаха в нищото, откъдето бяха дошли. Мо-

ливът едва догонваше думите, раздираше листа и оставяше чер-
ната си следа по повърхността му. 

“Хора от планета-близнак на Земята - представители на 
свръхцивилизация. Техническият прогрес ги е направил полуробо-
ти, само външно приличат на хора. В тях са изчезнали всички чув-
ства, всички въпроси, всички съмнения. Отвличат младия алхи-
мик ХХ, за да ги научи отново да търсят...” 
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Лабораторията, в която се синтезираше истината помете го-
рата. Птичите гнезда се превърнаха в бълбукащи колби, клоните 
- в хладилници, маранята - в дим. Клокочеше истината - някъде 
над гората, някъде се изграждаше, разграждаше... пропадаше. И 
пак възкръсваше, неуловена. Някъде там, на две педи над клони-
те на гората, на две педи над света. И хукваше подплашена - да-
леч. Разграждаше се, израждаше се... Клокочеха птичите гнезда, 
превърнати в колби, и някъде в дъното им се раждаше пак. 

- Анна, отпусни се. Ако погледнеш нещата реално, ще ви-
диш, че няма място за страхове. Ели може да пише, а това, че ня-
кой не харесва тона на есетата й, не променя този факт... 

- Не зная... колкото повече време минава, толкова по-ясно ви-
ждам, че писането при нея не е нещо случайно. И въпреки това 
не зная дали то трябва да бъде нейна професия. 

- Тогава за какво говорим? 
- Ако вече никога нищо не й отпечатат... 
- Нали за това става дума - вместо да я критикуват, тя да кри-

тикува. Професионално. И да пише есетата си - кой знае какво 
може да се случи някой ден... 

Вратата на кухнята отхвръкна, едва се задържа на пантите си. 
Ели ги връхлетя като природна стихия - слънце и вятър беше ли-
цето й. 

- Слушайте, понеже ще ставам театрален критик, реших, че 
трябва да напиша поне една драма. Просто, за да знам как се 
прави... 

- Хъ-хъ-хъ - в зелените очи на Стоян се подгониха златни свет-
линки - Добра идея, добра... ако поне един театровед я осъщест-
ви, по-лесно би ни станало на нас, пишещите... 

- Ще се казва Алхимици ХХ... Те са двама - млад и стар. В на-
чалото на пиесата са близо до отчаянието, защото не могат да 
синтезират истината... а се опитват да я синтезират, защото не са 
могли да я намерят, а без истина не могат... В началото сцената 
представлява една лаборатория - съвременна, съвсем истинска и 
прозаична - бели плотове, камини, колби, хладилници, реактиви 
- всичко. И те двамата, с бели престилки, не се разбира какво то-
чно правят... зрителят си мисли, че синтезират нещо материал-
но. Докато колбата с истината гръмва. И на сцената, след като 
димът се разсее, вече има още две действащи лица. Два скелета, а 
всъщност, алхимици от средновековието. Те току-що са изгоре-
ли на кладите си... 

- Ели, не ни разказвай пиесата си, напиши я. 
Ели се сепна. Лицето й угасна, вятърът утихна. 
- Не ви ли харесва? Не е ли добра идеята ми? Всъщност, нак-

рая ще се разбере, че истината трябва да се търси, а не да се син-
тезира. И дори, когато дойдат хората от другата планета, ще ста-
не ясно, че не истината е най-важното, а търсенето... защото, 
който не търси, не е човек и... 

Стоян се усмихваше - уж на себе си, а всъщност на нея. Изча-
ка я да си поеме дъх и се опита да довърши мисълта си. 
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- Ели, идеите ти са добри, дори за повече пиеси. Но напиши 
ги, тогава ще говорим. Никой не чете идеи. 

… 
Снегът се изсипваше от небето - на преспи. И засипваше го-

рата, над която бдеше домът на 13-тия етаж. Снегът засипваше и 
белите й листи, разхвърляни край нея. Моливът ги изписваше - 
след него те пак бяха бели... Снегът ли ги измиваше? 

Лабораторията се взриви и в пламъците на експлозията Ста-
рият умря, неможейки да продължи битката за истината. Лабо-
раторията се взриви и пламъците на експлозията разкъсаха вре-
ме-пространството. От дрипавата дупка нахлуха хора от пара-
лелни светове. Протягаха ръце като изсъхнали клони на дървета 
и молеха за глътка истина, която да ги очовечи... 

Ели искаше да ги прогони, или да ги улови. Не можеше. Ви-
сящи между двата свята оставаха - не се разпадаха. Изгаряха и 
бягаха... Затваряше очите си - да се спаси от тях. Залепнали за 
слепналите й клепачи бяха. Не си отиваха, но и върху листите й 
не оставаха. 

Не можеше да ги накара да говорят. И листите с изписаните 
думи, оставаха затрупани със сняг... 

Ваканцията, връхлетяла като хала, си отиде за миг. Гората се 
отърси от бялата си пряспа. Настръхнали, врабчетата хукнаха да 
гонят клоните, а кучетата се изгубиха сред храстите. Слънцето, 
нащърбено, надничаше зад планината и лъжеше, че топли. Ели 
ловеше лъчите му и се мъчеше да завърже деня. 

- Какво стана с пиесата, пишеш ли? - жълтите светлинки тан-
цуваха в зелените очи на Стоян. 

- Първото действие... - каза Ели, а очите й гледаха Слънцето. 
- Ако искаш, можем да поговорим за него. 
- Няма да има второ. Не мога да пиша пиеси... поне не сега... 

Какво да правя с есетата? Да им пратя ли друго? - очите й, погъл-
нали цялата светлина на слънцето, я изхвърлиха в идващия 
здрач. 

- Прати им. Прати им едно, прати им пет, прати им десет. Не 
им позволявай да те забравят. 

- Те няма да са по-оптимистични... 
- Нищо. По-песимистични им изпращай. Нека объркат кри-

териите си, нека им омръзне - да ги връщат... 
- Има ли смисъл? 
Зелените очи на Стоян бяха угаснали. Погледът му минаваше 

през тях като през морски дълбини. 
… 
Ваканцията, връхлетяла като хала, си отиде за миг. И остави 

още едно начало. И още един край. Още една възможност бе 
вплетена и изгубена в черната стена на бъдещето. 

”Времето минава - ден след ден. Сиво. Тежко. Времето мина-
ва. Нищо не се случва, освен - приближаването на промяната. 
Каква ще бъда тогава? 
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Вятър блъсна черното стъкло на прозореца. Зимен дъжд. Ти-
хо чука по покрива, по пръстта, по оголените клони. Зимен дъжд 
- утре ще замръзне по голия асфалт...” 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Лавината падаше - дълго и красиво. Беше пухкава и нежна... 

Обгърна ги - както облак обгръща самолет... Затрупа ги. Затрупа 
я. И мигът се превърна в безкрайност. 

Вятърът блъсна стъклото на прозореца... Пролетен сняг. Чист, 
прозрачен, той умираше, докоснал топлата земя. И се превръща-
ше в сълзи. 

Сама беше. За кой ли път започваше отново. Отново усети лу-
дия бяг на времето. Страхът я скова -”от тъй бързо идващото ут-
ре”... Писмото на Ана... първото писмо, което разклати безмете-
жното й съществуване и я захвърли в ада на ужаса от бъдещето... 
Което, като полирана черна стена стоеше на една длан от очите 
й. Но не можеше да погледне през него. 

Свита на топка в стария фотьойл, точно като Ана, Ели чака-
ше последния дневен лъч да угасне. Не искаше да се напъха от-
ново в рамката, в която трябваше да бъде. Не искаше да стане от 
мекия фотьойл, облян от умиращия ден и да седне на твърдия 
стол пред бюрото си, върху който чакаше купът с учебници за 
утре... и, някъде скрито между тях, поредното писмо, което я из-
пращаше в началото. 

Денят бавно умираше. Крехкият сняг посиня. Ели разчисти 
бюрото си - от всички писма и учебници. И от 50-те драми, кои-
то повече нямаше да й трябват. Разчисти бюрото си... Златно-ка-
фяв, плотът му се опитваше да я приласкае с топлината си. 

Вятърът блъсна в стъклото цяла преспа снежинки... Бавно и 
красиво, лавината падаше. 

ЛАВИНА 

Филмът започва с летящ трамвай, идващ от снежно поле. С 
тракащи колела и релси, със забързани хора, с един развенчан Дядо 
Мраз. И с едно чувство за обреченост, идващо от заглавието и бър-
защите към планината герои, оставили с лека ръка всекидневното, 
сивото, делничното, за да докоснат зовящите снежни върхове. 

Всъщност, същинският филм започва, когато те се откъсват 
от света и остават сами в снежната пустош, защото “Лавина” е 
един филм за изключителното; за това, което не се случва всеки 
ден и на всеки.”Вгледайте се добре в лицата на тези момчета, за-
щото това е последният ден от живота им...” Тези думи, изречени 
от един почти нереален глас зад кадър, превръщат обречеността в 
неизбежност. Но ако това е настроението в залата, то на екрана е 
друго - алпинистите остроумничат, недоволстват от нечие закъс-
нение. Всекидневното е в тях. На фона на този контраст идването 
на Дара в групата и решението на фотографа да замести отсъст-
ващия водач още повече изпъкват с трагизма си. Глътка въздух - и 
за героите и за зрителите е срещата с немските туристи. 
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От тук до кулминацията филмът обеднява на действие, но ед-
ва сега се разгръща философската мисъл на авторите. Сега се прави 
дълбок психоанализ на героите. Сега, когато групата се движи в 
кръг, без посока, сред ослепяващ снежен вихър, сред непознати скали 
и ледове. Сега, когато всеки е изправен сам срещу природата, далеч 
от топлата пазва на цивилизацията, там, където човек може да 
види какъв е. В мечтата на алпинистите да стигнат Памир има 
нещо символично, нещо като стремежа към полет...” 

Ели сложи трите точки и дълго гледа недоизписаната страни-
ца. Бяла, като снежна пустиня. Лавината падаше бавно и бавно я 
затрупваше...”Всеки си има лавина, която го дебне... която той 
прокопава със собствените си стъпки...” Обреченост, съдба, фата-
лизъм... или... 

Моливът отново хукна по бялото поле на листа, а вятърът 
хвърляше бели преспи в прозореца. 

”...или една философия на различните, на тези, които риску-
ват, за да се чувстват хора. Тези думи не ни крещят -”рискувай, 
рискувай, защото и благоразумните подкопават своите лавини...” 

И все пак - обреченост и фатализъм има -”вървиш със заскреже-
ни клепачи към мечтания връх, а в гърдите ти ледена буца туп-
ти.” 

До трагичната развръзка героите остават почти непознати. 
Зрителят усеща само непреодолимият им стремеж към необикно-
веното, което постоянно го връща към първоначалното предчувст-
вие, че ще се случи нещо, нещо страшно, но и нещо, което може да 
бъде превърнато в спомен, защото - страшно е да се умре без спо-
мен. 

Решението да тръгнат нагоре е взето.” 
Точката стоеше върху листа - като край. Лампата светеше, 

прорязваше тъмното в стаята, тъмното вън. И вътре, в душата 
й. Сгушена в конус от жълти лъчи, Ели се взираше в нея и търсеше 
спомени. Нямаше. Само бъдещето стоеше пред нея - на една длан 
от очите й. Черно и гладко, като повърхността на планинско езе-
ро. 

”Лавината пада дълго и красиво. Застига алпинистите и в тех-
ните угасващи очи виждаме живота им, сблъскваме се с проблеми-
те им. Обикновени човешки проблеми - любов, започваща зрелост 
под родителска опека, неразбран талант... Сега виждаме героите в 
друга светлина - виждаме ги като обикновени хора, като тия, кои-
то всеки ден срещаме по улиците... може би защото необикновено-
то е във всеки от нас. Зрителят почти забравя лавината и това, 
че сега те са вече ледени трупове. 

Страшни са стърчащите в снега боси крака на един от тях, 
кървящата му глава и работещото до нея радио. 

И все пак, не всичко е свършило. Изпълзяват изпод снега - един 
след друг. Окървавени, с изпочупени ръце и премръзнали крака, те се 
търсят, разравят снега и вадят от него... живи и мъртви. После 
идват спасителните вертолети. Идва водачът им. Единадесет 
трупа и двама сакати. 

Петимата оцелели гледат филмовата лента, на която е заснет 
последният ден от живота им, защото... улиците са същите, и хо-
рата по тях са същите, само единадесет души ги няма, няма го и 
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стремежът - към полет. Встрани от тях седи водачът им, Деян. В 
страни от главната сюжетна линия, в страни от основните авто-
рови внушения, засегнат, но недоизяснен остава проблемът за отго-
ворността... 

Какво мисля за филма, дали ми е харесал, или не - трудно бих 
могла да кажа.”Лавина” е необичаен филм за необичайното. Чудес-
но е показана красотата на суровата неопитомена природа. Прек-
расен е кадърът с хижата и утринното небе. Интересно заснето е 
падането на лавината, която в близък план прилича на облак. Геро-
ите на филма са хора с различни съдби и различни характери, уме-
ло защитени от актьорите. Не малко бяха поставените проблеми. 
Може би сюжетът беше прекалено опростен и донякъде лишен от 
действие, но това бе компенсирано с умело използваната ретроспе-
кция. 

„Лавина” е малко странен филм, който въздейства не толкова 
на разума, колкото на психиката, на усещанията, на подсъзнание-
то. Той е филм, който не говори,а внушава.” 

... 
Прогизнала от мокър сняг, Ана преодоляваше разстоянието, 

което я отделяше от дома й. Уморена, крачка след крачка, тя 
пренасяше тялото си към малкото късче уют, където някой я ча-
каше. Бавно, крачка след крачка се отдалечаваше от деня, безми-
лостният ден, който я изяждаше... Какво остана от нея? 

Снегът, разкашкан, полепваше по лицето й, по косите й, по 
дрехите й... Прогони топлината и в освободеното пространство 
нахлу ужасът. Ужасът от безмилостно отлитащото днес, от без-
възвратно изгубеното вчера, от безсмислено настъпващото утре. 
Вървеше - крачка след крачка - по хлъзгавата улица, всичко се 
люлееше в душата й - ако й бе останала душа. Вървеше - и предс-
тавата за жълтия правоъгълник на прозореца, залепнал за черна-
та фасада на къщата, караше краката й да се движат, крачка след 
крачка - нататък. 

Фасадата на къщата бе сляпа. 
Обувките на Ели, захвърлени в антрето съхнеха от пролетния 

сняг. 
- Мамо, ти ли си? 
Ана се сепна, макар да знаеше, че детето е тук. 
- Какво правиш в тъмното, ще се удариш някъде... 
Вратата изскърца и силуетът на Ели влезе в антрето. 
- Още не съм влязла. А ти какво правиш в тъмното? 
- Мисля... 
Ана се събу - обувките й кротко се сгушиха до тези на Ели и 

започнаха да се оцеждат от мокрия сняг. Палтото, най-после ос-
вободило се от тялото й, уморено увисна на закачалката. Двете 
влязоха в тъмния хол. Ана се сви във фотьойла си, Ели кацна на 
печката. Мълчаха. И се опитваха да излязат от себе си, да отидат 
“отвъд”... там, където биха могли да се докоснат и да се разберат. 
Тъмнината изяждаше границата между тук и там. 

И граници нямаше... 
- Защо не си щастлива мамо? 



159 
 

- А има ли щастие? Ти пишеш за истината... търсиш я... Мис-
лила ли си за щастието? 

- Никога не ми е оставало време за това... може би защото ни-
кога не ми е оставало време да бъда щастлива... А ти - мислила 
ли си за щастието? 

- Понякога... понякога мисля, че щастието е сбъдната мечти, 
осъществен порив към нещо. Но всъщност, толкова малко са не-
щата, за които си струва да мечтаеш. 

- И няма щастие? Знаеш ли, сигурно много странни са били 
онези хора, които преди 200 години са провъзгласили независи-
мостта на Америка, щом наред със свободата и равенството, като 
основно човешко право са поставили и правото на стремеж към 
щастие... Как мислиш, мамо, ние имаме ли право на стремеж 
към щастие? 

... 
Разтопеният сняг се превърна в кал - като гейзер избликваше 

изпод счупените тротоарни плочки. С широка крачка Димитър 
вървеше към къщи и се мъчеше да ги прескача. Отиваше си сед-
мицата и наслоената умора пулсираше в краката му. Умора, или 
първото докосване на старостта? Все по-далеч държеше страни-
ците от очите си и все по-често пареха клепачите му, когато ги 
оставяше прочетени. Все по-трудно чуваше отговорите на уче-
ниците, седящи в дъното на стаята. И губеше контакта си с тях. 
Пространството се изпразваше и между кънтящите му стени чу-
ваше само гласа си. И млъкваше. За да намери друг път до тях. 

Разтопеният сняг клокочеше край тротоарите, превърнал се в 
студени вади. Димитър спря на кръстопътя, огледа се за брод, и 
като не намери, прескочи калния поток. С широка крачка про-
дължи към къщи - бързаше - да види светлото петно на тъмната 
фасада. 

Домът беше ослепял. 
Отключи мъртвата врата, която оживя, когато се спъна в обу-

вките на Ана и на Ели. 
- Не светвай и ела! 
- Димка, говорим си за щастието... Какво ще кажеш? 
- Ами-и-и... в момента си го представям като голяма топла ве-

черя... 
- Не-е-е. Сериозно! 
- Сериозно май не мога да отговоря... 
- Тогава мисли. Ана казва, че щастието е осъществена мечта, а 

аз казвам, че щастието е всяко ново начало... 
Димитър си проправи път в тъмното и в тишината до дивана. 

Бавно се отпусна в цялата си дължина. Усети стона на мускулите 
си и топлите пулсации на кръвта. Главата му потъна в нещо, в 
което изля болката си. Очите му, оставили погледа си да броди в 
черното, изхвърлиха бодличките, които го бодяха. И настъпи 
покой. 

- Щастието е да постигнеш навреме това, което ти е нужно. 
- Или да се отървеш навреме от ненужното? - гласът на Ели 

звънна от непривичен оптимизъм. 
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- Случи ли се нещо? - попитаха едновременно Ана и Дими-
тър с добре скрито лошо предчувствие. 

- Да. Получих писмо от Стоян - тази учебна година няма да 
има прием по специалността “театрознание”. 

Ако можеше черното в стаята да бъде по-черно - то стана. Се-
га вече Ана не се страхуваше от бъдещето - миналото я връхлетя. 
Онова минало, което се надяваше, че е захвърлила назад след се-
бе си. И безсънните нощи пак възкръснаха, ония нощи, в които 
записваше върху хартия бълнуваните стихове на Ели... ония но-
щи, в които, с горящи очи прогаряше тъмнината и търсеше - 
смисъл в написаното... или безсмислие. И страхът от безсмислие-
то я хвърляше в Ада. 

Сега вече Димитър се уплаши от бъдещето. Сега вече, време 
нямаше. И изход вече май не беше останал - освен последният 
изход, математиката... Но той не беше най-добрият. 

- Нищо ли няма да кажете? Та това е толкова хубаво. Никога 
не съм искала да ставам театровед , Стоян го измисли. Пък и не 
бих могла да стана... как можеш да критикуваш това, което не 
можеш да правиш? Аз не можах да напиша онази пиеса... 

- О, Ели... критиците не пишат пиеси... Затова ли беше толко-
ва мрачна през тези месеци? - гласът на Ана вибрираше, между 
успокоението и страха. 

- Стига за това. Щом няма прием е без значение. От утре запо-
чваме да решаваме задачи. 

- Да, но ще има прием по кинознание. Днес гледах един 
филм. Искате ли да ви прочета рецензията, която написах? 

И без да дочака отговора им, Ели се смъкна от печката, хукна 
към стаята си и ги ослепи - с всичките лампи на къщата. 

... 
Дните препускаха луди - отвързани от пролетта. И Ели от-

вързана препускаше - към бъдещето, което мислеше за свое. Ден 
след ден живееше - на предела на издържливостта. Ден след ден 
- ставаше в шест, натъпкваше закуската в стомаха си и с вкочане-
ни сухожилия бързаше към училище. Бързаше - да му остави за-
дължителните часове, а после… После в библиотеката. Старите 
майстори на киното слизаха от рафтовете й и дълго разговаряха. 
После ги натъпкваше в страниците на тетрадката си и пак тича-
ше - отиваше на кино. Освободена от света, тя потъваше в оня 
свят - най-хубавия, най приказния. Онзи, който най-много при-
личаше на нейния, онзи, който изграждаше в главата си, за да 
има къде да се приютява. И когато след два часа магията свърш-
ваше, с лице, отрупано от млади клони и неразлистени листа, тя 
се прибираше в къщи. И пишеше. И всяка дума и всеки ред ка-
раха душата й да ликува. А когато сложеше точката след послед-
ната буква, започваше да решава задачи. И всяко решено урав-
нение, и всяка построена фигура - в тримерното или в ен-мерно-
то пространство караха душата й да ликува. А когато сложеше 
последния знак за равенство или неравенство - заспиваше върху 
бюрото си. И бе щастрива - като ново начало. 
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Второто писмо на Стоян дойде съвсем неочаквано - няколко 
дни преди ваканцията. Силна с новата си свобода, Ели разкъса 
плика със съзнанието, че нищо не може да наруши новото й рав-
новесие, защото мислеше, че е намерила себе си. Писмото беше 
съвсем кратко. И съвдем истинско - тази учебна година нямаше 
да има прием и за специалността “кинознание". Слънцето не 
угасна. И облаците стояха по местата си. И птиците продължиха 
песента си. А вятърът духаше, понесъл обрулените цветове на 
подранилите кайсии. Денят на Ели отиваше към края си - с не-
нарушаван ритъм. 

ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧЕ ГНЕЗДО 

Залез. На преден план блато. В далечината - синкав връх. Прип-
ламват огньове. Не. Автомобилни фарове. Камерата ги проследява. 

Без връзка с първия кадър Уелскър ни въвежда в психиатрична 
клиника. Музика. Усмихната сестра учтиво приканва болните да 
вземат лекарствата си. Блестяща от чистота и милосърдие пси-
хиатрична клиника. Каква е терапията? Осъществената мечта 
на много психиатри - на болните да се гледа като на личности и 
проблемите им да се лекуват с взаимно доверие. Съвършена клини-
ка, където с новодошлият се държат като със здрав. 

Обикновен човек, обикновено лице. Едрият план ни сближава. 
Къде е границата на нормалното и откъде започва патологичното? 
Как да определим един човек като “душевно болен”, щом нямаме ду-
ши? Мистър Макмъри (новият луд) разбива илюзията за щастли-
вата клиника - тя е мъртва, редът в нея - неизменен. Очаровател-
ната усмивка на мис Рейчъл гарантира спокойствие. Конфликтът 
между болния и сестрата е неизбежен, той не е следствие на даден 
облог. Това е конфликт между обезличаващия ред и бунта, продик-
туван от будната мисъл и свободния дух на един човек, виждащ в 
хората хора, воюващ за свободата на човешката воля дори там, къ-
дето тя е счупена, смазана или забравена. Когато Макмъри идва, 
заварва луди. Когато си отива, оставя след себе си личности. Кое е 
това, което прави човекът човек? Кое е това, което превръща чове-
шкото съзерцание в сила, която, устремена към свободата помита 
решетките на затвора... Бунтът на Вожда е учудващ и вдъхва наде-
жда на фона на трагичната развръзка на конфликта Макмъри-Рей-
чъл. Филмът достига кулминацията си в момента, когато лудият 
впива пръстите си в шията на сестрата, която след ужасяващата 
смърт на Били подканва към поредното занятие. Двамата се гле-
дат напрегнато, вкопчени до смърт. Камерата заема последовател-
но гледната точка ту на единия, ту на другия. Изкривени от омра-
за лица. На Рейчъл, само мигове преди това смазала с безчовечност-
та си връщащия се към нормален живот Били. И на Макмъри, рис-
кувал свободата си, за да накара болните си приятели да поискат 
свобода, да ги подтикне към активен живот, за да ги освободи от 
натрапчиви идеи, от страха, от апатията... да ги направи личнос-
ти. 

И ние си спомняме риболова - синевата на морето и небето, кла-
тещото се бяло корабче, на което всеки върши нещо - без надзор и 
без принуда, където всеки се чувства пълноценен човек. Само тук 
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люлеещата се камера, подсилваща чувството на нестабилност у 
изгубилите управлението на кораба хора се натрапва на зрителя 
като изразно средство, показващо гледната точка на героите, или 
символизиращо тяхната психическа неустойчивост. 

Изключителна е играта на Луиза Флечър в образа на Рейчъл, ко-
ято без напрежение създава образа на героиня, будеща възмущение, 
караща зрителя да иска да я смаже... да иска да смаже машината, 
смилаща хора. Не по-малко силен е образът на Макмъри (в ролята - 
Джак Никълсън). Човекът, дръзнал да разбива с главата си скала и 
станал жертва на тази дързост. Той остава незабравим със своята 
усмивка, с вдигнатите вежди, и с очите, вдъхващи надежда. Негова-
та гибел е естествена, логична и неизбежна, защото Макмъри е 
идеал, а идеалът е по-добре да бъде мъртъв, отколкото развенчан. 

Филмът поставя проблеми, свързани с живота на една клиника 
за душевно болни, с нерешените въпроси на съвременната психиат-
рия, с проблемите на едни “непълноценни” хора, които са изолира-
ни, дори изключени от обществото. Но тези хора са част от това 
общество, те не бива да бъдат пренебрегвани, не бива да се гледа на 
тях като на безразумни същества. Не бива веднъж завинаги да им 
отнемаме правото на свободна воля. Не бива - да ги оставяме да 
крещят нечути сред мраморните стени и решетките на клиники-
те. Защото не този е начинът да бъдат върнати към живота... А 
това е целта дори на жената-машина Рейчъл. 

Ако погледнем на филма по-широко, ние ще видим там не само 
нечутия вик на лудите, но и нечутия вик на милиони хора, искащи 
свобода на личността, свобода на мисълта и право на свободен глас. 

Тогава ще се сблъскаме не само с белите мраморни стени и реше-
тките на болниците, но и с белите мраморни стени и решетките, 
които, невидими, ни заобикалят.” 

Когато сложи точката след последната буква, нощта отдавна 
бе сложила края. На поредното ново начало. 

Невидимите стени оплътняваха. Настъпваха отвсякъде. Све-
тът ставаше все по-малък. И за хората все по-малко място остава-
ше. 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА 
Ваканцията дойде заедно с пролетта. Кайсиите изсипаха бе-

лите си цветове върху тревите и асфалта. Птиците бързаха да до-
летят - да свият гнездо, да измътят, да отгледат птици. И да отле-
тят. Но до есента имаше още много време, през което трябваше 
да се случат още много неща. 

Ели и Диляна вървяха по прашните улици, върху главите им, 
от неразлистените зелени клони на дърветата падаше цветен 
прашец. Чантите им тежаха от учебници, които скоро щяха да 
станат излишни. 

- Сега... вече знаеш ли какво ще правиш? - гласът на Диляна 
звучеше загрижено и толкова топло, че Ели се стресна. Не бе 
очаквала, че някой друг, освен Ана, се интересува какво ще пра-
ви със себе си. Нито бе очаквала, че този въпрос може да бъде ли-
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шен от заплахата на “тъй бързо идващото Утре”. Искаше да от-
говори, но не знаеше как. 

- А ти? 
- Аз... никога не съм имала избор, знаеш. Математика,  в Пло-

вдив или в Шумен... Няма за какво друго да мисля. Само ме е 
страх от провал - гърлото й се стегна, когато изрече последната 
дума. Атавистичен ужас плъпна по вените и сухожилията й - не 
предизвиква ли злото, изричайки гласно страховете си... или из-
ричайки ги гласно, ще го прогони от себе си... 

Вървяха по прашните улици и цветен прашец се сипеше вър-
ху главите им. Слънцето провираше лъчите си в косите им - чер-
на и кехлибарена, скачаше - върху къдриците на Ели и се крие-
ше в рулото на Диляна. Главите им се олюляваха върху тънките 
им шии, сините престилки танцуваха около краката им - боси и 
стройни, още неопърлени от слънцето и пролетния вятър. Пти-
ците пищяха и слънцето тежеше от песните им. 

- Щастлива си. Толкова е хубаво да виждаш бъдещето си. Да 
знаеш какво ще се случи и да го чакаш. Да чакаш, и да внима-
ваш само да не тръгнеш по път, чийто край не виждаш...- очите 
на Ели обхождаха пукнатините на асфалта и търсеха бъдещето. 
Сивото в главата й се пропукваше, Диляна вървеше по главната 
пукнатина, леко се приплъзваше през пространството върху нея, 
лека като фея или горски дух. Леко се приплъзваше, не, летеше - 
над главната пукнатина. Рядко спираше над някое разклонение 
и отново продължаваше - лека и цялостна. 

- Е, да - хубаво е да знаеш бъдещето си, но никой не го знае - 
здравомислещо заяви тя и продължи да гази линиите на асфалта 
и да лети над основната пукнатина в сивото, което Ели виждаше, 
когато мислеше за нея.- Ще ходите ли някъде през ваканцията? 

- Да. Както винаги в София, при Стоян. А ти? 
- Ще решавам задачи - не остана никакво време. 
- И аз ще решавам задачи. Питаш ме какво ще правя... вече и 

аз нямам избор... сигурно МЕИ в София... но това е компромис - 
още докато го казваше, Ели знаеше, че няма да е МЕИ. Не знае-
ше защо, но знаеше, че ще е нещо друго, което вече съществува, 
но още не се вижда. Когато мислеше за себе си, тя виждаше чер-
но, без никаква пукнатина в него, но черно, натежало от очаква-
не. Не знаеше какво ще се случи, но знаеше, че то вече не зависи 
от нея. 

Вървяха по прашната улица - две момичета - тънки и строй-
ни. Едната много висока, другата с много високи токчета - слън-
цето си играеше с косите им, а вятърът ги посипваше с цветен 
прашец. 

... 
- Едно, две, три, и-и, едно, две, три, и-и...- гласът на Тодоров се 

блъскаше в прашните стени на залата, разкъсвайки уморените 
акорди на старото пиано - едно, две, три, и-и, по-бързо, по-леко, 
с чувство, с усмивка, едно, две, три, и-и, продължавай, продължа-
вай, вдигни главата, усмивка, ръцете, по-плавно, Ирена, по-леко, 
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по-меко, таза, прибери таза, Нина, леко, по-бързо, едно, две, три, 
и-и, Браво, Диляна, браво, усмивка, леко, едно... 

Диляна не го чуваше. Чуваше само продраните акорди на 
раздрънканото пиано, но в главата й звучеше оркестърът така, 
както бе звучал снощи, на представлението. И се усмихваше, за-
щото виждаше леките стъпки на примадоната и още по-леките 
стъпки на... истинската Жизел? Знаеше, че е глупаво да мисли за 
горски духове и да се опитва да ги види в прашната стая, където 
в пътеките от слънчева светлина можеше да следи Брауновото 
движение на частиците. Но виждаше Жизел - лека и прозрачна, 
не с прозрачна рокля, а прозрачна, разтворена в горския въздух 
и музиката. 

- Браво, Диляна, излез, още веднъж, по-високо, по-леко, ръце-
те да не падат, така, така, едно, две, три, и-и... 

Диляна летеше. Не чуваше учителя с ума си, а само с ушите 
си и летеше, разтворена в горския въздух. Знаеше, че може да ле-
ти. Можеше, можеше. И отново, и отново - подскок, завъртане, 
завъртане, подскок. Никой нямаше край нея - само горските ни-
мфи и нейният принц. И летеше, летеше, летеше. После музика-
та спря. И репетицията свърши. 

Момичетата с буйни писъци хукнаха към съблекалнята, не-
търпеливо се изблъскваха на входа - нежни, леки, грациозни, с 
черни трика и шарени калци, някои с цвички, а други с истинс-
ки балетни пантофки. 

Диляна не бързаше. Стоеше до огледалото, вдигнала крака си 
до лицето си, обут в съвсем нова, розова сатенена пантофка, но 
не виждаше отражението си. И още виждаше гората. Не, не я ви-
ждаше... глупаво беше да мисли, че я вижда… от очите й бяха за-
капали сълзи, без да разбере кога. 

- Диляна, остани за малко след часа - гласът на Тодоров я 
стресна, бързо стъпи на земята и изтри сълзи с юмрук. 

- Няма за какво да оставам - както винаги гласът й бе рязък и 
място за възражение не оставаше... но сега краят на изречението 
й се изгуби сред хукналите към очите й сълзи. 

- Съвсем сигурна ли си, че не искаш да учиш в балетното учи-
лище? - тъмномургаво и слабо, лицето на учителя по балет отра-
зяваше собствената й тревога и несигурност. 

- Няма какво да говорим, отдавна е решено. Ще уча матема-
тика. Това е.- този път сълзите бяха преглътнати с последната ду-
ма. Изсъхнаха върху лицето й, все едно, че никога не бяха текли. 

- Ти ли го реши? - Тодоров не се предаваше. Познаваше я от 
дете. Цели единайсет години я бе наблюдавал - как пораства, как 
израства. Крехка, пластична и упорита, ден след ден, година 
след година, тя се превръщаше от танцуващо дете в балерина. И 
без да пита знаеше, че обича танца и музиката. 

Диляна чертаеше окръжности с върха на пантофката си и 
мълчеше. Опитваше се да види бъдещето, но знаеше, че е безс-
мислено. Знаеше, че никой не може да надникне в бъдещето, но 
все пак знаеше, че там не я чака сцена, осветена от прожектори и 
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обляна в лунни лъчи. Друго я чакаше - окръжности, окръжнос-
ти... и тя, вписана в тях. 

- Да. 
... 
Денят свършваше и идваше Утре. Ели протягаше ръце на-

пред - да го спре, да го върне. Аморфен мрак полепна по тях - 
като сажди. Утре избухна и се посипа върху нея - черен сняг ва-
ли. Не, дърветата са цъфнали с черни цветове. 

- Ели, Ели...- гласът на баща й идваше като от дъното на кла-
денец. Или тя беше на дъното на кладенец? - Има ли някой в къ-
щи, Ана? 

Ели неохотно отвори очи. Ушите й шумяха. Когато разкъса-
ният мрак се утаи, видя, че навън е още светло и Утре е далеч. 

- Димка? Тук съм, в моята стая... 
Баща й влезе. Никога не го беше виждала с чак толкова свете-

щи очи. Не само очите, цялото му лице светеше. И не само лице-
то - всичко, дори бръчиците около очите и наболата му брада, и 
пуловера, и джинсите. 

- Сама ли си? Ана... 
Входната врата се отвори. Преди да влезе в антрето, Ана сто-

вари върху сандъчето за обувки два найлонови плика с учениче-
ски тетрадки. 

- Ненавиждам да проверявам тетрадки през ваканцията... Ди-
мо? Сега ли се връщаш? Върви за хляб, едва си дойдох от учили-
ще... Случило ли се е нещо? Елинце? - гласът й толкова бързо 
променяше интонацията си, колкото бързо мислите се сменяха в 
главата й. Започнала с досада, тя завърши с тръпнещо нетърпе-
ние. 

- Имаме си вече студентка. Имаме си у дома студентка. Това е. 
Това беше. Най-после го каза. Най-после го чу. И едва сега 

усети облекчението. И умората. Истина беше. Ели беше вече 
студентка. Или по-скоро - имаше право да се запише без прие-
мен изпит където пожелае по специалността... 

- Димо? Сигурно ли е? Химия или литература? Кой ти каза? 
Въпросите на Ана се изсипваха като порой. За да им устои, 

Димитър седна. И чак сега усети болката и туптенето на кръвта в 
краката си. Сладка умора... Всичко бе сладко този следобед. И 
нетърпението на Ана и многословието й, и черната й несигур-
ност. Всичко можеше да приеме. Най-после беше спокоен. Съв-
сем спокоен за бъдещето. Затвори очите си и го видя - голяма и 
мътна река. Буйно течаха водите й. И салът, на който стоеше той 
подскачаше върху вълните. Реката течеше мощно - към далеч-
ния прилив на океана. Салът подскачаше, но беше далеч от бре-
говете и водовъртежите. И Ели беше върху сала - нямаше да й се 
наложи да плува в реката. И Ана беше до него - нямаше да й поз-
воли да се удави... 

- Димо? Сигурно ли е? - мълчанието му съвсем бе изтънило 
гласа й. 

- Абсолютно сигурно. Съобщението дойде в гимназията. Кла-
сирала се е на олимпиадата по... 
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Камъните се изсипваха като водопад и звъняха - като родопс-
ки чанове. Грамадата се изсипваше в пропастта и я освобождава-
ше. Олекнала, тя изпълзя, не, излетя - на светло, на топло, на 
слънце. Най-после - олекнала - за всички черни мисли, за всяко 
черно бъдеще. Най-после - Утре се разпадна и стана брод за ид-
ващите пет години. Времето отново течеше - такова, каквото тря-
бваше да бъде. Ана продължаваше да чува гласа си, но колко 
безсмислено беше да пита: 

- Химия или литература - гласът й звънеше от облекчение. 
Какво ли значение имаше... нали Ели щеше да бъде студентка и 
това беше сигурно. Съвсем сигурно... все едно, че си е издържала 
изпита с отличен. 

Всъщност, тя наистина го бе издържала. Но по какво - химия 
или литература? Страхуваше се да попита. Страхуваше се да чуе 
отговора. Защото знаеше. Натежалото от очакване бъдеще експ-
лодира. И освети черното Утре. И тя видя бъдещето. Своето бъ-
деще. Така, както го бе видяла някога... 

Някога, някога... когато бе на 13 години и за първи път докос-
на с ръце първия си учебник по химия... Тогава разбра - усети, 
прозря? Не знаеше как, но знаеше, че химията ще бъде свързана 
с живота й... Завинаги? Или за много дълго време... Тогава се раз-
бунтува срещу тази мисъл, усещане, прозрение... Тогава обича-
ше физика и искаше, как искаше чрез нея да стигне до звездите... 

Гърлото й беше стегнато. Прегракнало попита, макар да знае-
ше отговора: 

- Химия, или литература? 
- Химия. 
Димитър ликуваше. Химията бе по-добрата възможност. Се-

риозна професия. И много по-подходяща за сериозната му дъ-
щеря. А литературата... Е, литературата - ако иска, винаги може 
да пише. 

И Ана ликуваше. Химията бе по-добрата възможност. Да бъ-
де инженер-химик бе по-добре, отколкото - учителка по литера-
тура. Шейсетте ученически тетрадки кротко лежаха в антрето и 
чакаха да бъдат проверени... А писателите... Е, те не се раждаха 
във факултета по българска филология. 

Ели се давеше. Мътните талази на буйната река прегазваха 
главата й. Камъните - водопад, политнал в пропастта, я затруп-
ваха. И по-надолу и по-навътре нямаше. Защото всичко сега за-
почваше. Всичко си бе дошло на мястото... Някога... 

Някога, някога... Когато бе на 6 години пресуши сълзите си, 
задето не тръгна на училище... Защото знаеше, не знаеше как, но 
знаеше, че трябва да стане студентка, докато връстниците й са 
още ученици... не й позволиха да стане ученичка преди тях и 
всичко се обърка. 

Всичко изглеждаше объркано - до днес. Или може би - днес 
още повече се обърка. 

Не знаеше. Защото днес беше черно. И всичко свършваше... 
след идващите пет години. 

... 
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Вратата тракна зад гърба й. Секретът се заключи. Дървените 
палци простенаха, когато се удариха в мозайката на коридора. 

- Диляна, къде се бавиш, колко часа стана? - гласът на майка й 
идваше от кухнята и както винаги накара сърцето й да се свие - 
Идвай да обядваш и после сядай да решаваш задачи, че време не 
остана. 

Не само сърцето, и стомахът й се сви. Не й се ядеше, не й се 
решаваха задачи. Нищо не й се правеше. Влезе в кухнята. Ирина 
я погледна над очилата си и продължи да чете медицинското си 
списание. В другата стая прозвучаха няколко нестройни акорда, 
които скоро се превърнаха в Лунната соната. Диляна седна пред 
чинията с вече изстиналото ядене. 

- Побързай, не си губи времето.- вместо подканящо, гласът на 
Ирина прозвуча заядливо. Все по-често звучеше така. Не го иска-
ше, просто се случваше. Усети, че момичето се сви още повече. И 
се задави, със следващата глътка въздух. Искаше да бъде мека и 
загрижена, но грижите й бяха твърде много. 

- Защо се забави? - акордът в другата стая прозвуча фалшиво. 
И тя прозвуча фалшиво. 

Диляна, изглежда, нищо не усещаше. Или не искаше - да усе-
ща. 

- С Тодоров говорихме за балетното училище… 
Ирина настръхна - физически. Големите й очи се отвориха и 

станаха още по-големи и още по-кръгли. 
- Мисля, че вече говорихме за това - гласът й беше толкова ря-

зък и толкова категоричен, че наистина изключваше всякакви 
възражения. Нейната точка беше точка и никога не се превръ-
щаше в многоточие. И краят на изреченията й отдавна не се да-
веха в сълзи. 

- Казах му...- Диляна не продължи, защото върховете на миг-
лите й отново натежаха. 

- Знаеш, че балетът никога не е бил алтернатива. Пианото 
може би, в един момент... когато беше в седми клас, но балетът, 
не. Винаги си знаела, че ще станеш математичка. 

- Да, знам. Щом не мога да бъда лекарка като вас, остава ми да 
бъда само учителка, като баба и дядо. 

Диляна стана и затръшна вратата зад гърба си. Седна на ма-
сата в другата стая, извади сборника и... натежалите от влага ми-
гли прокапаха. 

Тодор свиреше Лунната соната. Понякога акордите звучаха 
тромави и нестройни, но понякога – в стаята влизаха лунни лъ-
чи. Ирина седеше в кухнята с подгънати под себе си крака, отда-
вна не четеше списанието. Опитваше се да погледне в бъдещето, 
но единственото, което виждаше бе, как настоящето се къса и я 
отделя от децата й. Крехки и уязвими, тя се опитваше да ги пре-
дпази от света. Опитваше се - да ги тласка напред; да ги отведе 
напред, там, където тя самата не бе стигнала, но би могла да сти-
гне. Настоящето се късаше и те се отдалечаваха от нея, не искаха 
да идат там, където се опитваше да ги оттласне. За добро или за 
лошо? Тодор свиреше Лунната соната - талантлив и безволен, 
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той оставяше настроението да води пръстите му върху клавиши-
те - за добро и лошо. Диляна - задълбочена и работоспособна, с 
часове можеше да решава задачи - защо ли й трябваше да мисли, 
че може да бъде балерина. 

Денят избледняваше, подгонен от Нощта, подгонена от Утре. 
Жизел, вписана в окръжност, танцуваше по върховете на пра-
вилни тетраедри и лунни лъчи я посипваха... 

... 
Лунни лъчи измиха сълзите й. Отиде си черната нощ. Имаше 

бъдеще пред себе си - поне за пет години. После - отново ще има 
черна стена. Отново, натежало от очакване Утре ще се взриви и 
ще освети пътеката до следващото разклонение. Или до следва-
щата стена. И нейното бъдеще никога няма да бъде ясно - спо-
койно и право, следващо основната пукнатина в аморфното си-
во на битието. 

Затвори очи. Черната стена стоеше пред нея - на пет години 
далеч в бъдещето. Стана тихо, отвори тетрадката с черните ко-
рици - отдавна не бе писала на лунна светлина... 

БЕЗ ДНЕВНИК 

...Не искам това, което пиша днес да бъде част от моя дневник. 
Просто искам да пиша - за болката. 

Какво е болката? Кога се ражда? След силен удар, или при очак-
ване на безкрайно далечното? Болката?... Скрита в тялото дефор-
мация; нарушение в структурата на тъканта, стигащо да съзна-
нието... Или деформация на съзнанието, стигаща до тъканта? Ра-
зядена душа, разяжда тялото... 

Страхът от Утре крещи в съзнанието и викът му отеква в тъ-
каните; деформира ги и предизвиква болка. Болката, връщаща се в 
съзнанието. Безкрай - от ответни реакции, предизвикани от нищо-
то. Защото - какво е Страхът? Тишина, покой, студ. Като в меж-
дугалактичното пространство. Или може би още по-”отвъд”? 
Там, където бясно препускащите слънца още не са стигнали, за да 
го стоплят... Какво има там? 

Самота... непознала друго състояние. 
И Време, избягало от спиралата на сътворението. 
Не искам това, което пиша днес да бъде част от моя дневник. 

Не исках, но стана. Защо - не знам. 
Защо не можех да напиша просто нещо за болката, която днес 

изяде това, което можеше да бъде щастие? Защо не мога да се рад-
вам - дори на това, което можеше да бъде мой успех? Защо не изпи-
твам облекчение? Защо не съм свободна - дори когато вече няма 
страх от Утре? 

Или... днес само бе отложен страхът от Утре - за след пет го-
дини? Когато всичко ще започне отначало? Когато пак ще питам 
Мрака “накъде”? 

И няма Свобода. И има Страх. И има Болка. 
Този път точката в края на листа беше само една. И беше точ-

ка. Точна и категорична, като прозрение. Ели затвори черните 
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корици на дневника. Очите й останаха отворени - тих пристан 
за лунни лъчи. 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА 
Слънцето печеше и караше жълтите павета да лъщят като 

златни. Дърветата бяха с още голи клони и небето падаше през 
тях на късове. Хубаво беше - забързаните хора по улиците, и 
сградите край тях. Ана и Ели се бяха слели с всичко наоколо. И 
бяха свободни - от своя дом, от своя град, от своя ден. Камбаните 
на “Александър Невски” звъняха над главите им - похлупиха ги. 
Двете се погледнаха, усмихнаха се и влязоха в храма. Литургията 
още не беше свършила, свещите грееха - като небесни огньове и 
човешките гласове се издигаха нагоре, към Бога... или към мечта-
та за Бог. Запалиха по една свещ - за Биляна. Восъчните сълзи 
опариха дланите им. Погледнаха се, усмихнаха се, и всяка видя 
върху лицето на другата усмивката на Биляна. Биляна, която бе 
вярвала в Бог, но бе останала неблагословена от свещеник в 
смъртта си... костите й кротко гниеха в далечния си гроб. Сълзи 
опариха бузите им, закапаха по ръцете им, угасиха пламъка на 
свещите. Сълзите на Биляна? Двете се погледнаха и без да се ус-
михват седнаха върху най-тъмната пейка, в дъното на храма. 
Хармонията на свещеническите гласове, понесли човешките 
молби към Бога хванаха душите им и ги изхвърлиха нагоре, за 
да се слеят... не с Бог, а с душата на Биляна. После литургията 
свърши и започна проповедта. Вярващите се скупчиха край ол-
тара, за да чуят Божието слово. Лишен от красотата на човешко-
то пеене, храмът повехна. Иконите загубиха цветовете си, а све-
щите - светлината си. Ана и Ели, без да се поглеждат, тихо изля-
зоха навън. Слънцето, накарало жълтите павета да блестят с цве-
та на злато ги ослепи. Седнаха на пейка под дърветата. Небето 
капеше на късове върху главите им... 

- Тъжна ли си? Съжаляваш ли, че влязохме, мамо? 
- Да. Никога не получавам от Църквата това, което очаквам да 

получа. Не мога да се отърся от усещането си, че там се играе те-
атър - и пред Бога, и пред тези, които още вярват в него. Може 
би е така, защото аз не вярвам, но... мама вярваше и никога няма 
да си простя, че не я погребахме по християнски...- последните 
думи едва намериха път през грапавото гърло на Ана. Искаше 
да каже още нещо но не посмя, защото щеше да заплаче. 

- Недей...- Ели стискаше ръцете й в своите, но не я гледаше, за 
да не заплачат - Ти не си виновна... така искаше Дейзи, а все пак, 
тя живееше там... тя остана там, а ние си отидохме... Аз на Дейзи 
не мога да простя, защото го направи от страх и от малодушие... 
Как може човек толкова много да се страхува да направи това, 
което мисли, че трябва да бъде направено... и толкова много да 
се промени... Тя вече не е същата... 

- Всички се променяме... кой повече, кой - по-малко, а Дейзи... 
- Ана отново млъкна, за да преглътне камъка в гърлото си. Мал-
ката й сестричка наистина вече не беше същата... дива и необуз-
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дана, скандализираща малкото провинциално общество с пове-
дението и свободата си. Страхът от Утре се бе вгнездил в същно-
стта й… Страхът от Днес... Страхът от Вчера...  

Небето падаше на късове върху главите им и нямаше Бог, 
който да ги благослови. Слънцето печеше и караше сивите паве-
та да стават оловни. Тежаха - въздухът, думите, хората - забърза-
ни, стъпваха тежко, пропадаха, потъваха, в тежката настилка на 
улиците и сградите край тях - сиви, тежаха. Тежеше - животът и 
всичко, което носеше в себе си. 

- Ако има Бог, напразно се терзаем - ще е все едно как погреб-
ваме мъртвите си... 

- Не, Ели, тук Бог няма нищо общо. Отговорността е наша, 
човешка... Ако имаше Бог, той би ни простил... 

Ято врабчета шумно прелетя под пейката им. Малките птич-
ки ожесточено цвъртяха, оспорвайки си огризка от закуска. Из-
веднъж млъкнаха. Чу се тежкото гургулене на гълъб. Мазно впи 
клюна си в мекото на хляба и закълва. Едно хлапе мина край 
пейката и нехайно подритна коричката хляб. Птиците без звук 
отлетяха. Отново се възцари тишина - като в празен храм... 

- За какво мислиш, мамо? За бог ли? Или за врабчетата... 
- Мисля за това, колко е лесно да се преподава Антигона, и 

колко е трудно да се отстояват общочовешките ценности. Мисля 
за това, че ние всъщност само говорим за общочовешки ценнос-
ти, че отдавна сме ги загърбили, забравили, затъпкали... че отда-
вна са ги заменили с нещо друго... - Ана слушаше гласа си, увис-
нал под клоните на дърветата и й се струваше, че звучи нелепо. 
Струваше й се, че всичките й уроци са такива - нелепи, кухи, да-
леч от живота... Само думи, думи, думи и нищо зад тях, защото 
тя не бе престъпила преди три години дребните разпоредби на 
дребни незнайни Креончета и не бе погребала майка си според 
хилядолетната традиция на народа си. 

Вдигна глава и видя лицето на Ели - напрегнато и отворено - 
за всяка нейна дума. Всяка нейна дума се удряше и резонираше 
в отворената душа на детето й... на десетки, на стотици деца, ко-
ито бе учила. Може би те ще погребват своите мъртви без страх... 
Може би те ще живеят без страх - някой ден? 

Слънцето печеше през голите клони на дърветата. Небето па-
даше на късове върху главите им. 

... 
Домът на 13-тия етаж бдеше над гората и хилядите й обитате-

ли. Обгръщаше със стените си и своите обитатели. Люлееше ги, 
приспиваше ги в скритото си пространство и ги караше да се чу-
встват сигурни и свободни. 

Ели и Димитър - той, на холната масичка, тя, сгушена в един 
фотьойл - решаваха задачи, той- неговите, тя - нейните. Прият-
но занимание беше - когато не е задължително. 

Ана седеше в чуждата кухня. Сухата супа се беше сварила и 
приятно ухаеше на подправки. Беше й хубаво. И не толкова ху-
баво. Призракът на нейния дом, кой знае защо, не си отиваше. 
Изпълваше чуждата стая заедно с всички призраци, които носе-
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ше - живи и мъртви... и собственият й призрак, затрупан, леже-
ше под тях... Мислите й ритмично скачаха и се редуваха с карти-
ни, които искаше да изгони. Искаше да изгони всички и да оста-
не сама. Сама, каквато беше у дома си. 

Домът на 13-тия етаж бдеше над гората и обитателите си и 
караше мислите им да се превръщат в стихове... 

Сама съм. 
У дома е светло и топло. 
Имам мъж и дъщеря. 
И приятели наоколо. 
Сама съм. 
Имам и сестра - далеч е. 
Някой позвъня! 
Колежка... 
Сама съм. 
Баща ми е жив. Старее. 
Майка ми - умря. 
В съседната стая дъщеря ми пее. 
Реши трудната задача - нека се смее. 
Аз съм сама... 4 
Ана изтръгваше сълзите от лицето си, изчегъртваше ги - от 

кожата му със свития на топка лист, върху който бе надраскала 
болката си. Сухата супа изстиваше и прибираше обратно разто-
чително разхвърляния аромат на подправки. 

Бившият физикоматематически факултет надничаше иззад 
върховете на дърветата, в самия край на гората, протягаше наго-
ре кръглата си кула и се опитваше да хване слънцето. 

- Там ли ще уча? 
- За теб не знам, но аз там учих... 
- Сега там е химическия факултет. Хубаво ли е да си студент? 

Много по-различно ли е от това да бъдеш ученик? 
- Различно е. И е хубаво... Много е хубаво... Особено когато 

дълго си чакал... Толкова дълго, че да забравиш да се надяваш, че 
някога можеш да станеш студент...- гласът на Димитър се изгуби 
в топлото пространство на стаята. 

Отново беше там, в мрака на своята младост. Отново - отвся-
къде пълзяха чудовища. Отново нямаше изход, нямаше брод - 
към света на хората и към бъдещето. Отново... Гласът на дъщеря 
му го извади от бездната. 

- Много дълго ли чака, татко? Колко? Пет години? Десет го-
дини? Аз не можех да си представя, че ще пропусна дори една. 
Ужасявах се. Ана също. Дали...- Ели глътна изречението си. Веч-
ните страхове, вечната несигурност.- „Дали не сгреших, че се отка-
зах от рисуването, дали не сгреших, че...” Нямаше да зададе този въ-
прос сега, когато от тишината се раждаха чудовища и тя вижда-
ше как се отразяват в очите на баща й. 

                                                           
4 Стихове Надежда Александрова Цанева 
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- Седем години... Не през цялото време чаках, но ги пропус-
нах... И много тежат. И сега тежат, и тогава тежаха. Смазваха. 
Много хора смазаха - просто не издържаха, отказаха се... 

Те излизаха - от стените, иззад книгите в библиотеката, над-
ничаха от прозореца, от нощната лампа, от всякъде. Изпълниха 
стаята - смазани хора, от очите на които извираше болка. Ели не 
ги познаваше - не знаеше кои са, какви са, защо - са смазани. Но 
знаеше, че един от тях е баща й. И търсеше очите му в тълпата 
от очи. Знаеше, че ще ги намери - неговите очи трябваше да бъ-
дат други. Не смазани очи, а оцелели. Защото той беше оцелял - 
заедно с мечтите си. Бе избягал от Ада. Но кой, кой бе сътворил 
Ада и защо? 

Сенките се пръснаха - изведнъж. Като прашеца на узряла 
спора. Тя ли бе узряла? И за какво... 

Димитър плуваше в своето минало. Давеше се. Затъваше - в 
тресавището му. И то го всмукваше - там, където убиваха. Не са-
мо мечти, не само бъдеще. Където убиваха хора. 

За да бъдат всички еднакви. За да бъдат всички послушни. 
... 
...За да бъдат всички еднакви, за да бъдат всички послушни... 

За да бъдат всички сами? Това ли бе отговорът? 
Главата на Ана пулсираше. Пред очите й избухваха цветни 

светкавици. Не главата й, болката пулсираше и тя бе навсякъде - 
в нея и извън нея. И удавяше всичко. Запалената свещ в храма 
ли изгори душата й? И от разпиляната пепел възкръснаха всич-
ки чудовища. Угризенията пулсираха в главата й, срамът и стра-
хът, че не е такава, каквато бе мислила, че ще бъде и всички ком-
промиси, които й нашепваше благоразумието. 

И беше сама. Защото сама не си прощаваше - че може да пре-
подава Антигона, а не можа да погребе майка си... 

Слънцето, червено от залеза, потъваше зад хоризонта. Нощта 
се бореше с деня - почти еднакво дълги, те си оспорваха деноно-
щието на хората. 

... 
Светлините на столицата обливаха мрака. Измиваха го, отт-

ласкваха го - от тъмните улици и тъмните сгради край тях. Коле-
лата на трамваите звъняха, удряйки се в релсите си, светкавици 
избухваха над тях... 

Светкавици избухваха и над сцената. И светлините на проже-
кторите прогонваха мрака. И магията на живото слово шестваше 
из залата. И смъкваше маските от всички лица, от всички души. 
И душите, останали голи, се сливаха. Опиянени от целостта си, 
те крепнеха и отхвърляха страха, и послушанието, и еднаквост-
та. И отново се прибираха в телата си - без маски. И залата се из-
пълваше с хора - с различни лица и с различни очи. 

Представлението свърши, завесата падна. Залата изсипа това-
ра си от личности във фоайето. Бледите луминисцентни светли-
ни боядисваха лицата в бяло. Нощта ги погълна - стотици бели 
маски отново се вляха в уличния поток, въртоп... тресавище. 
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Ели седеше свита на задната седалка и се опитваше да задър-
жи мига, защото знаеше, че с него ще си отиде магията на театъ-
ра. Сега, когато четенето и гледането на пиеси, и писането на ре-
цензии за тях, отново не бе задължително, тя отново обичаше те-
атъра. Отново обичаше - да прекрачва “отвъд”. Не на сцената и 
не в пиесата, а там, където друго пространство и време се впли-
таха и създаваха нови съдби... И там, където другото време-прос-
транство пробиваше днешното, нейното. И от взрива на този 
сблъсък се раждаха нови истини, нови мисли и нови въпроси. 

Ана и Димитър, отърсили се от миналото, забравили лепка-
вите му пръсти говореха - за пиесата, за играта на актьорите, за 
столичните театри и за застоялия въздух, който задавяше зрите-
лите в техния провинциален театър. 

Животът в столицата кипеше. Потокът му - гердан от свете-
щи автомобилни фарове ги отнасяше към тихия дом, надвиснал 
над гората. 

Отключиха входната врата. Меката светлина, пролазваща под 
холната врата ги всмука. 

- Здравей, брат, Ана, Ели, погълнахте ли достатъчно култура 
за днес? - гласът на Стоян закачливо погъделичка ушите им, а 
пламъчетата в зелените му очи предизвикваха... е, различни не-
ща у всеки. Смях, примесен с леко снизхождение - у батко му 
Димитър; желание за разговор с намек за учителско нравоуче-
ние - у Ана; обида, с която се бореше нужда за откровение и съп-
ричастност - у Ели. 

Все едно какво чувстваха, и тримата отговориха почти в един 
глас, с почти един и същи тон: 

- О, да, претъпкахме се с култура, но искаме още. 
- Още, още - писукаше Ели, предусещайки, че Стоян има ня-

каква скрита изненада и не случайно ги чака до толкова късно. 
Изведнъж млъкна - от тишината в стаята. Нещо се случваше. 
Забранената книга лежеше върху холната масичка. Изглеж-

даше изгубена сред купищата други книги и изписаните бели 
страници. Само заглавието, кой знае как, бе станало триизмер-
но, висеше във въздуха и правеше всичко различно. 

- Трябва да я върна утре сутринта - каза Стоян с глас, от който 
си бяха отишли всички весели пламъчета. 

- Не се тревожи брат, ще я прочетем - гласът на Димитър от-
ново бе станал дрезгав; такъв, какъвто беше, когато говореше за 
миналото. 

- Твоя ли е? Кой ти я даде? Може ли и аз да я имам...- Ели вече 
стискаше книгата в ръце и знаеше, макар да не знаеше как, но 
знаеше, че тази книга ще бъде свързана с живота й... а може би и 
с живота на още много хора. 

Гласът на баща й я накара да се върне в стаята - днес, сега. 
-... няма да те питаме от къде я имаш... - довърши той изрече-

нието си, но последните му думи не бяха за Стоян, а за Ели. 
 
... 
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Небето над гората избледняваше. И светлината му поглъща-
ше светлината на лампата. И чудовищата настъпваха отвсякъде. 
Неясни, аморфни и скрити, те пълзяха - изпълзели от Вчера и 
Днес. Изяли цялото време, те изпълваха цялото пространство - 
на Вчера и Днес. И Утре нямаше. 

Очите на Димитър, зачервени, горяха. Гласът на Ана, пресип-
нал, се бе стрил в изгорялото й гърло. Ръцете на Ели, отмалели, 
отгръщаха последните страници на книгата. 

И моделът на тоталитарната държава, кристално ясен, стое-
ше пред тях. Такъв, какъвто го познаваха, но какъвто не го бяха 
назовали, Адът стоеше пред тях - тотално смазващ и обезлича-
ващ, лишаващ от възможност за различие и развитие, от възмож-
ност за Утре... Кристално ясен, моделът на тоталитарната държа-
ва стоеше пред тях и даваше отговор на всички въпроси -”За-
що?” Защо няма бъдеще... и брод към живота... 

И вчерашната безднадеждност се превръщаше в бунт. Бунт, 
който бушуваше в душите... и заплашваше да ги разкъса. Да бли-
кне. Не, да изригне навън. И да помете всичко - базата и надст-
ройката на тоталитарната държава, погълнала в себе си държав-
ния апарат, икономиката, гражданското общество и всяка проя-
ва на индивидуална човешка мисъл... 

Ели четеше последните страници на книгата. Очите й, зачер-
вени, горяха. Гласът й, сух като пясък в пустиня накъсан излиза-
ше от изгорялото гърло. Бунтът в душата й тлееше, но някога 
щеше да пламне и да изгори всички прегради. И обществото, из-
градено върху кръв и терор, лишено от инакомислие и свобода, 
щеше да рухне и да потъне в Ада, който го бе създал. 

Небето над гората беше синьо и синевата му нахлуваше през 
прозореца на стаята. Всички чудовища бяха изгонени. 

Ели седеше свита в любимото си реквизитно кресло и пише-
ше. Денят отдавна бе изгонил следите от бунт в душата й. Стоян 
отдавна бе отнесъл книгата на нейния автор. Но вече нищо не 
беше същото и нямаше да бъде... 

Светът се променя... 
Ще променим ли мозъците си? 
Сега. 
Сега, когато очите ни в упор гледат уродливото битие, което, 

казват ни, определяло съзнанията ни... 
Не! 
Съзнанията ни ще останат чисти... 
Нека - унифицират живота ни.  
Нека - унифицират съдбите ни.  
Нека - вграждат телата ни в системата, която създават. 
Да властват... Да мачкат... Да душат... 
Да бъде Ад - вън... 
Вън - от душите. 
Вън - от главите... 
...Ако не може - нека ние бъдем вън... 
Светът се променя в мозъците ни независимо от тях... 
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Светът се променяше бавно в милиони глави. И чакаше - да 
бъде променен - вън. 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА 
Училищната уредба вибрираше и караше листенцата на то-

полите да треперят. Млади и крехки, те здраво се държаха за 
клоните си, пиеха слънце и хранеха дърветата. Тържествено-вол-
ният ритъм на Дунавското хоро караше учениците да забравят, 
че са вързани за училището.  

Продраният грак на звънеца раздра гирляндите от светнали 
детски лица. Учениците се пръснаха из двора - тъмносини брън-
ки от разкъсана верига.  Окаменели, те прибираха чантите си и 
се вливаха в Училището - тъмносини талази на безличен поток. 

Само единайсетокласниците не бързаха да бъдат погълнати - 
звънецът вече не можеше да им надене отеснелите маски от вче-
ра. Утрото поглъщаше звънките им смехове. 

- Номер тринайсети! Диляна, Диляна ще черпи днес! 
- Ура! Тринайсет дни до края! 
- Хайде на бонбоните! 
- Хей, стига сте се блъскали... 
- Оставете няколко - да има и за учителите... 
Хлапаците от ХI “б” се бяха скупчили около Диляна и почти 

я задушаваха. Тя остави кутията с бонбони в най-нетърпеливите 
ръце и се измъкна. Оправи лентичките на бялата си якичка и 
тръгна към класната стая. Усети ненатрапливото присъствие на 
Даниела до себе си. И искаше, и не искаше да говорят. Всъщност 
- избор нямаше. 

- Диди, ще излезеш ли за повишение по обществознание? 
Диляна се ядоса, защото Даниела всъщност не я питаше, а я 

караше да излезе за повишение, а тя не искаше. Беше я яд - и на 
учителката и на предмета, но най-вече на предмета, който не бе-
ше никакво “Обществознание”, а нещо като комунизмознание. 

- Хайде, знам, че си учила. Използвай възможността да имаш 
още една шестица в дипломата си. Нищо не се знае, може да ти 
потрябва...- Ели говореше много меко, искаше й се да бъде много 
убедителна и много внимаваше с нещо да не отключи гнева на 
Диляна - твърде добре познаваше неприязънта й към този “клон 
на знанието”. 

- Това не може да се научи. В него няма нищо смислено - все 
едно да четеш уводната статия на “Работническо дело” и да се 
опиташ да я разкажеш. Още кипеше от яд при мисълта за общес-
твознанието, но в същото време й беше весело от сравнението, 
което измисли.- Ако за нещо ти завиждам, то е, че няма да ти се 
наложи да пълниш в главата си тези празни фрази за глупавия 
политически изпит. 

- Ето още една причина да издекламираш “любимите” праз-
ни фрази пред “другарката” Тонкова. Сигурна съм, че ще ти пи-
ше шест, каквото и да й кажеш, защото ако няма достатъчно 
много шестици, току-виж й наложили партийно наказание, за-
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дето не ни е обучила както трябва - гласът на Ели беше много се-
риозен до самия край на изречението, след което и двете избух-
наха в смях. 

Часът, по време на който всички окаменяваха, защото учител-
ката им искаше да бъде така, започна. Но днес магията бе вдиг-
ната от каменните статуи. Почти половината от учениците пои-
скаха да бъдат изпитани за “отличен”. И бяха изпитани. И полу-
чиха - отличен. Останалите се забавляваха - кой както може. Ня-
кои решаваха задачи, някои играеха на точки, други тихичко 
клюкарстваха или подсказваха на изпитваните, от което нямаше 
голяма полза, защото задаваните въпроси бяха твърде лесни. 

Ели и Владислав бяха потънали в четене на “Пилето”. Този 
непознат Уилям Уортън все повече ги завладяваше и беше на 
път да им стане любимият автор. И не само на тях - от известно 
време малката жълта книжка обикаляше класа и бе поглъщана - 
в часовете и през междучасията от много жадни за новост очи. 

- Даниела, прибери книгата! - гласът на Тонкова, рязък и си-
лен, запрати сърцето й в гърлото. С ръце, останали без кръв Ели 
прибра чуждата книга в чантата си. 

Класната стая се изпълни със звуци - тетрадки се затваряха, 
листи се сгъваха и се прибираха, щракаха химикалки, скърцаха 
чинове и столове и въздишки се процеждаха през стегнати гър-
ла. 

- Както знаете, миналия час приключихме с материала от 
учебника, днес оформихме успеха... Отличен 6,00 за ХI "б” клас! 
Поздравления! - гласът на Тонкова отново бе придобил грапави-
ната си, но воднистите й очи блестяха, същински планински из-
ворчета.. - Но тъй като все още има време до биенето на звънеца, 
бих искала да предложа на вниманието ви една книга... - Тя за-
мълча, изглежда не й достигаше въздух, но преглътна лепкавата 
глътка и продължи – Тази книга беше иззета от книжарниците 
преди известно време, но аз мога да ви оставя моя екземпляр... и 
ако искате, следващия час, последния час, през който вие ще бъ-
дете мои ученици, а аз - ваша учителка... да поговорим за тази 
книга... 

Бял памук бе изпълнил класната стая и поглъщаше всяко ди-
хание. Дори ревът на автомобилните двигатели, фучащи по бу-
леварда се блъскаше в стъклата на прозорците и отстъпваше да-
леч. 

- „Фашизмът” на Желю Желев! Чела съм я. Това наистина е 
книга, която трябва да се учи в часовете по обществознание! - 
гласът на Ели потъна в белия памук. 

Тонкова стоеше права до катедрата. По-окаменяла не може-
ше да бъде. Мигът се разтегна - като вечност. 

Продраният грак на звънеца изсмука белия памук от класна-
та стая. Окаменелите ръце на Тонкова оживяха. Тя извади книга-
та от чантата си. Десетки младежки ръце се протегнаха към нея – 
„Лице”, от Блага Димитрова. 

... 
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Горчивият вкус на кафето отмиваше горчивото на деня, топ-
лината му, хукнала по тялото, правеше топлината на май по-по-
носима. Диляна и Ели бързаха да изпразнят чашите си, за да раз-
клатят утайката и да ги обърнат с дъното нагоре. Ана и Ирина 
едва отпиваха глътка след глътка, наслаждаваха се на тъмната те-
чност и не бързаха да надникнат в бъдещето. Димитър и Йор-
дан бяха забравили чашите си, потънали във вечния си разговор 
за... хилядите дребни и не толкова дребни неща от Вчера и Днес, 
за хилядите нишки, превръщащи се във вериги, за хилядите пая-
жини, превръщани в мрежи и огради, за тихия и явния терор... 
За всичко онова, доплувало от Вчера, вкопчило се в Днес и уду-
шило Утре, за цялото безименно зло около тях, което вече бе на-
мерило името си... Говореха - за тоталитарната държава. Тодор 
свиреше Лунната соната и днес я свиреше безупречно. 

- Мамо, виж ми чашата - Диляна нетърпеливо избута крехка-
та чашка от позлатен костен порцелан към другия край на маса-
та. Гладките й бузи бяха порозовели от топлина и очакване. 

Ирина с престорена досада сложи очилата си и се вгледа в 
черните следи от кафето. Да гледа на кафе за нея беше нещо ка-
то ритуал. По този начин забавляваше гостите си, караше ги да 
се отпускат и да споделят дребните си и не толкова дребни про-
блеми, по този начин всички се разтоварваха, а понякога, когато 
разговорът замираше, това бе добър начин да го съживи. Но все 
по-често приятелките й, а и приятелките на дъщеря й идваха не 
за да пият кафе, а за да им гледа. И сега Диляна очакваше... Как-
во ли очакваше - да й каже какво ще се случи след ден, след два, 
след месец, след година... или да направи така, че след ден, след 
месец, след година, да се случи нещо хубаво? Ирина завъртя ча-
шата, черните фигурки от дъното се изправиха и хукнаха - бър-
зи и живи, излязоха от нея и се разпиляха. Тя затвори очи и видя, 
как една по една се завръщат. Не знаеше как, но знаеше, че... 

- Чака те голяма радост - до една седмица, до десет дни най-
много... За друга би било радост, за теб няма да е радост… 

- Кажи какво ще стане след два месеца - нетърпеливо избухна 
Диляна. Не обичаше намеците на майка си за разни “успехи в 
любовта”. Единственият успех, който в момента желаеше, беше 
достатъчно висок успех на конкурсния изпит по математика, до 
който оставаха два месеца. 

- Толкова далеч не се вижда. Чашата ти е тъмна, много тъмна, 
до края на лятото - Ирина не вярваше в черните фигурки по дъ-
ното на чашата, но сърцето й се сви.- Намисли си едно желание 
и сложи палец на дъното - отсече тя и й стана по-леко. 

Диляна точно това чакаше - моментът на истината. Тя не вяр-
ваше в гледането на кафе, но собствената й статистика беше ка-
тегорична - в осем от десет случая майка й познаваше дали на-
мисленото ще се сбъдне, или не. 

- Ще стане. Ще има проблеми, но ще стане - и Ирина си отдъ-
хна, защото не знаеше как, но знаеше, че това наистина ще ста-
не... И Диляна ще бъде студентка наесен. 
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- Моля те, виж и моята чаша - Даниела беше протегнала ръка 
и я гледаше с усмивка и обожание. 

- На дъното ти има пълен кръг... Голям успех, завършеност...- 
Ели слушаше разсеяно, защото се опитваше да улови някои из-
пуснати фрази от разговора на баща си с Йордан. Иринините 
предсказания в момента не й се струваха особено достоверни; тя 
вече знаеше за успешното й класиране на националната олим-
пиада по химия и никак не беше трудно да предсказва успехи. 
Не успехите я интересуваха, а бъдещето. 

- Остави  това. Какво ще стане след пет години? - гласът на 
момичето беше толкова неовладян, че Ирина остави чашата на 
масата и я погледна над очилата си. 

- Не приемай думите ми толкова сериозно, това е само игра. 
И все пак, голям успех те чака, чука на вратата. А може вече и да 
е влязъл у дома. Ще си намислиш ли желание? 

И Ели си намисли, за първи път - с цялата сила на ума, душа-
та и тялото си. Дали за първи път сега разбра, че винаги, от онзи 
първи ден, когато за първи път Вселената бе избухнала с цветове 
и слово в главата й, това бе искала... че винаги това ще иска... ви-
наги, каквото и да се случи, каквото и да прави - това ще бъде 
първото и последното и единственото важно нещо в живота й. 
Завъртя левия си палец и изчисти мътилката от дъното на чаша-
та си. 

- Ще стане. Но няма да е лесно, Ели.  И никак няма да е ско-
ро... Всъщност, не е точно така...- Ирина млъкна. Черните фи-
гурки, разпръснати из стаята се гонеха пред очите й, влизаха в 
главата й, гъделичкаха мозъка й, опитвайки се да минат през не-
го. Свали очилата си и стисна очи, за да прогони връхлетялото я 
главоболие...- Това, което искаш, вече е започнало да става. И все-
ки ден ще става, по малко. То е в теб. И ще остане в теб, дори да 
искаш да се отървеш от него... - главата й олекна, като изметена. 
Всичко бе казала. Всичко бе чисто. 

И чудовищата бяха далеч. Следобедът напредваше. Горчиви-
ят вкус на кафето бе отмил горчивото на деня, топлината му бе 
изгонила топлината на май. Разговорът бе станал общ. Разгово-
рът - за бъдещето, за миналото, за тях. И за тоталитарната дър-
жава в която живееха... 

... 
Предсказанието на Ирина се сбъдна. Или поне - започваше 

да се сбъдва. 
Вятърът вееше през отворения прозорец и отвяваше пердета-

та с цветя, приличащи на звезди, или със звезди, приличащи на 
цветя. Миришеше на пролет, на земя, на чисто. И небето, чисто, 
изцъклило луната си изхвърляше светлината й и обливаше с нея 
света. Ели седеше на бюрото, оставила двете си ръце с разперени 
пръсти върху отворените страници на... Отново “нейното” спи-
сание. Лявата й ръка покриваше снимката й, а дясната - заглави-
ето на пътеписа, откъс от който някога бе изпратила...”Пътуване 
до Франция”. Не беше нужно да чете. Не беше нужно да го до-
косва. Всичко бе в нея - и словото, и миналото, което бе заключи-
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ла с него. И болката - от съприкосновението с една мечта, от уда-
ра на красотата, от първото докосване до самотата на човека 
сред хората. Луната светеше в прозореца й... Не тук, в прозореца 
на хотела, край брега на Сена. Болката бликаше на талази, обли-
ваше я - болката от несподелената с никого красота. От бялата 
хартия на списанието черните букви преминаваха през върхове-
те на пръстите й, и думите, написани преди година в Париж, от-
ново оживяваха в ума й... 

...”За теб мисля, мамо. И пиша на лунна светлина... Чувствам 
нужда от близък човек, от приятел. Искам да говоря. Да говорим за 
миналото и бъдещето, за настоящето, за живота и смъртта, за 
безсмъртието и звездите... за нравствените норми и за любовта, за 
идеали, принципи, мечти... 

За теб мисля мамо. Седя на прозореца и пиша - на лунна светли-
на. Пред мен са черните води на Сена. Далеч са блясъците на Па-
риж. Къде си мамо? 

Мисля, че те обичам - теб в целия свят... Това ли е носталгия-
та - любовта към майката? И майката - това ли е Родината? Не 
мога да обичам контур от географска карта, заграждащ в себе си 
реки, морета, планини. Не мога да тъгувам за куп сгради, захвърле-
ни в някой ъгъл на земята... 

За какво живее човек? За коя земя умира? 
Чия прах целува и тръпне?Кого да убива в нейно име? Пак хора 

ли? Заради буци пръст, превърнали се в пръст от хора... 
Земята се върти, прахът се разсейва, полита в простора и по-

кълва в пръстта на друг народ... Пътеките от ничия земя не спи-
рат вятъра. 

Тогава - кой ни разделя? Кой ни постави в клетки? Сами ли се 
затворихме в тях... 

Нощта преваля...” 
Нощта преваляше. Нейната нощ, днешната. Луната струеше 

през прозореца. Нейният прозорец, днешният. И имаше нужда 
от близък човек. Списанието, отново станало нейно, отново при-
ютило нейните мисли, лежеше на бюрото и топлеше ръцете й. 
Своя живот ли живееше днес? И утре - свия живот ли щеше да 
живее? А след утре... Поканата от редакцията да присъства на го-
дишната среща на абитуриентите-творци, захвърлена някъде из 
стаята прогаряше главата й - това ли бе нейното бъдеще... Това 
ли - което ще се случва всеки ден... И всеки ден ще се отдалеча-
ва... Или - друго бе нейното бъдеще? 

Нощта преваляше. Днешната нощ. Захвърлени, затрупани 
под купища изписани и неизписани страници формулярите за 
постъпване във ВУЗ се опитваха да си пробият път до съзнанието 
й... за постъпване в химически ВУЗ... 

Нощта преваляше. 
Писмото на Стоян лежеше на перваза на прозореца - обляно 

в лунна светлина. Все още неотворено. Като още една неотворе-
на врата към бъдещето. Дълъг ли бе пътят след нея... или свърш-
ваше с пропаст? Ели протегна ръка към тъмното пред себе си. 
Пръстите й пробиха аморфната му плът. През дупките протеко-
ха звезди. 
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... 
Сива и мътна, зората на Днес подгони плътното черно на 

Вчера. Изтласка го - от булото на облаците и забулените върхове 
до скритите ъгли на къщите, сгушени в гънките на долините. 
Слънцето провираше лъчите си през звездопад от чужди свето-
ве. Думите пулсираха, горяха, виеха и мачкаха листа, на който 
бяха ги написали... 

“...Когато четох есетата ти, усещах силата на думите и смисъла 
на това, което ми внушаваше чрез тях. Когато четох пътеписа ти, 
ми беше скучно. Безкрайни описания на облаци, треви, ливади, планин-
ски върхове, мъгли. Ако е литературно упражнение - добре. Сравнения-
та ти са образни...”отсрещният хълм прилича на отсечен врат, от 
сивите жили на който тече зелена кръв”, но ако искаш да бъде четен 
от хората, пиши за хората... На всичките петдесет страници, които 
ми даде, не намерих нито един жив човек. Наистина ли не видя никого, 
Ели?”” 

Зелената кръв, изтичаща от отсечения врат на хълма я задави. 
Удави я. Останала без дъх, Ели умираше в съня си. Думите пул-
сираха в ума й, горяха го и виейки създаваха света, сред който 
беше жива. Сама ли беше в този свят? Главата й пулсираше. Из-
ригна. Взривът помете всичко. И беше тихо. Лицето й, като стро-
шено огледало се усмихваше с две устни и с четири очи. С чети-
ри ръце и с двайсет пръста смъкна горното лице. Остана пак та-
кава, каквато бе. Събуди се. 

Изпълзели от листа, върху който бяха написани, думите сма-
чкаха душата й. Вратата към звездите с трясък се затвори. Ели от-
вори дебелите черни корици на тетрадката, която нарече днев-
ник, и която все по-често се превръщаше в убежище. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, страница безследна 

Все по-често протягам ръка към листа и молива, за да се скрия 
от мислите си, да избягам - от всичко край мен. Остана ли нещо 
край мен? Остана ли някой? Кога ще дойде съприкосновението със 
света? И само хората ли са СВЕТА? Защо... Някога търсех разум в 
растенията и усещане за съзнание в хилядите песъчинки на пусти-
нята. Някога, някога, когато думите бягаха от ръката ми, когато 
свободни препускаха в главата ми, а после се разбягваха из стаята 
и хукваха в свободното пространство вън... И всичко губех. И себе 
си тогава ли изгубих? Кое е моето лице? Коя съм аз? Каква да бъ-
да... 

...Не знам. А щом не мога да открия себе си сред многото лица, 
покрили моето лице и щом не мога да открия пътя си сред много-
то пътеки.... Как да намеря другите край мен? И как да ги направя 
живи... Не знам. А щом не знам, не мога. Тогава? 

Аз бъркам с бели пръсти в черното на онова, което ще се случи... 
Денят властваше, отнел правата на отминалата нощ. Прибра-

ла последното писмо на Стоян в личното си чекмедже, Ели вни-
мателно попълваше дебелия пакет с формуляри за постъпване 
във ВУЗ... 
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Когато слънцето огря възглавницата й, захвърлена в най-си-
вия от сивите ъгли на тъмната й стая, Ели остави върху нея гла-
вата си, кънтяща от беззвучни образи. 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА 
Оранжево, слънцето изгряваше над Дунава. Мътно-златисти, 

вълните му влачеха уморени цветя - бели, жълти, червени, розо-
ви и сини - като роклите на момичетата, които не бяха вече уче-
нички. Слънцето изгряваше и огряваше лицата им - уморени и 
щастливи от безсънната нощ, от първия бал в живота им. Вече 
сиви, а не сини бяха гърбовете на довчерашните им съученици, 
струпали се на ръба на каменния бряг. 

- Хайде да плуваме в Дунава! - извика някой и разруши стена-
та от сиви, вече мъжки гърбове, надвиснала над сивия бряг на 
реката. Полетяха - сака, ризи, душащи вратовръзки, стискащи 
обувки и момчешки тела. 

- Ученици! Да не сте пияни?! - гласът на младата им класна, 
замечтано гледаща изгрева допреди миг, клокочеше от паника и 
ужас - Ще се удавите! Върнете се!!! 

- Не се страхувайте, другарко Дилова. Пияни сме от свобода - 
отвърна някой и полетя към мътнозлатните води на старата ре-
ка. 

Момичетата възбудено пищяха и тичаха по каменния бряг - 
като кокошки, измътили патенца. Момчетата гордо шляпаха в 
тинята и се чувстваха герои. 

Ели гледаше вълните - мътно-златни от изгрева - и искаше да 
ги прегърне. Или да се отпусне - в ласката им. Коприната на бя-
лата й рокля тежеше, дантелата, увила раменете й душеше... Как 
искаше - и тя да е пияна от свобода, да изхвърли всичко от себе 
си и да плува... срещу вълните на голямата река, до извора... до 
извора на всичко... 

- Ели, стига... Хайде да вървим! И не си мисли да влизаш в тая 
мръсотия - както винаги разумна и практична, здраво стъпила 
на тънките си токчета, Диляна бе до нея... връзката й със света и 
хората. 

Ели се откъсна - от извора, и всичко онова, което той пораж-
даше. Вятърът вееше в лицето й - отнасяше косите й, бялата рок-
ля, душата й... Не, душата й си беше в нея. Погледна в очите на 
Диляна - зелени, като зелената коприна на роклята й, като зеле-
ната сянка на дърветата, като тревите, скрити под тях. И видя, че 
те не са съвсем същите, като вчера. 

- Случило ли се е нещо? - във въпроса й нямаше любопитство, 
само покана за разговор. 

- И да и не. Не знам какво да кажа... 
- Само ако искаш... 
Разговорите им винаги бяха такива - недоизказани с думи. 

Нямаше нужда от думи - за сериозните неща. Мислите им се 
промъкваха някак - през отворените им очи, или през затворени-
те черепи - те не знаеха. Но знаеха, че могат да се разберат без 



182 
 

думи. Думите бяха нужни само за да обсъдят решението на ня-
коя задача, или смисъла на някой урок, или... понякога думите 
трябваха и за други неща. 

Току-що изгряло, майското слънце вече припичаше. Градът 
още спеше. Вятърът гонеше по празните улици вчерашни бок-
луци и ги запращаше в лицата на абитуриентите. Тяхната нощ 
вече бе свършила. 

- Щастлива ли си? 
Диляна се усмихна, но Ели не видя очите й, засенчени от дъл-

гите й мигли. 
- Да. Най-после училището свърши, завинаги. Освободих се 

от този товар. Каквото и да дойде оттук нататък, по-лошо не мо-
же да бъде. А ти? Само не ми казвай, че изпитваш носталгия по 
ученическите дни, защото няма да ти повярвам… 

- Никаква носталгия не изпитвам, макар че не бяха толкова 
лоши - Ели погледна Диляна, защото знаеше, че това ще я под-
разни, ако не разбере, че е шега - Дали съм щастлива, не знам... 
Не знам дали най-лошото мина, или предстои... 

Красиви, като приказни принцеси, те стояха пред олющения 
вход пред дома на Диляна и им се струваше, че цялото време, 
чак до свършека на света няма да им стигне, за да си кажат всич-
ко - с думи, или с мълчание. Лека като балерина, каквато никога 
нямаше да стане, Диляна литна към тъмното стълбище, а Ели 
продължи да върви срещу изгрева, оставила косите си на вятъра. 

... 
- Даниела... Може ли? Може ли да те изпратя...- гласът излиза-

ше на тласъци от гърлото на Симо, но изглежда не умората, а не-
що друго бе причина за затрудненото му дишане. 

Ели се спря и го изчака - комична фигура с усукани крачоли, 
залепнала за гърба риза и обувки, които оставяха малки езерца 
по асфалта след всяка крачка; сакото му, безупречно огладено и 
чисто, висеше на лявото му рамо, а вратовръзката се подаваше от 
джоба. Симо я догони. Лицето му беше червено като кръвта, 
която сърцето, качило се в гърлото, трудно разпределяше по ця-
лото тяло. 

- Не бързай  толкова, тук съм - Ели се усмихваше и го гледаше 
с толкова обич и съчувствие, колкото можеше да изцеди от себе 
си. 

Често се свръщаха заедно от училище, често говореха за раз-
ни неща - понякога за уроците, понякога за живота и смисъла на 
човешкото съществуване. Рядко говореха за математика и зада-
чи, макар че той беше най-добрия математик в класа и може би - 
един от тези, които бяха най-добри в света сред техните връст-
ници. Но това, за което говореха винаги, бе Диляна. 

- Тя... много ли е сърдита? - думите едва се откъртиха от гър-
дите му, сърцето му бумтеше и ги заглушаваше. 

Ели неволно забави крачките си. Симо спря. Беше навел ру-
сата си глава и не откъсваше поглед от обувките си, които оста-
вяха малки езерца по асфалта... От езерцата потекоха малки ре-
ки.  
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- Не е. А трябва ли да е сърдита? - Ели не питаше, само оста-
вяше място за отговор. 

Симо отново повлече крака по до болка познатия път - всяка 
дупка, всяка пукнатина, всяка туфа трева, пробила си път през 
неравните тротоарни плочки и изкорубената улична настилка 
го гледаше с познатия си профил... и нищо не беше същото... Ве-
че никога нищо нямаше да бъде същото, защото през тази после-
дна ученическа нощ той бе извадил душата от тялото си и я бе 
дал на... Имаше ли значение, щом тя, изглежда, дори не беше 
разбрала... 

- Нищо ли не ти каза? Толкова оживено говорехте...- Той млъ-
кна, не искаше да знаят, че е вървял след тях. 

Не искаше да знаят - какво му е. Не искаше да бъде тук и да 
говори с друга. Не искаше - каквото и да е. Но беше тук, вървеше 
с друга, гледаше как луксозните й обувки затъват в неравния път 
и чакаше думите й - като присъда. 

- За много неща говорихме, Симо. Когато се разделихме ми 
каза, че е щастлива... - и Ели бе щастлива, защото разбра, че е на-
правила един човек щастлив. 

- Слушай, сега вече знам какво ще правя. И нищо и никой ня-
ма да ме спре. Ще конструирам ракети, които ще стигнат до зве-
здите... Ще видиш, че ще стане. Кажи й го! - нищо не бе останало 
от меланхолията му. Лицето му бе бледо, а очите му светеха като 
сини слънца и гледаха - там, където се раждаха звездите. 

... 
Диляна затвори тежката входна врата и се облегна на нея. Ти-

хо и тъмно беше в къщи - всички спяха. Тя събу зелените си ве-
лурени обувки и се приближи с 12 сантиметра към земята. Кра-
ката й бяха отекли от умора, но вместо да седне, тя отново се изп-
рави на пръсти - лека и боса, и литна - на колко ли сантиметра - 
над земята. Завъртя се - веднъж, втори път, трети път... Роклята й 
разцъфна, обгърна я, както чашка на цвете обгръща прашеца си. 
Тя продължаваше да се върти - веднъж, втори път, трети път, и 
отново и отново... Роклята й шумеше, като повей на вятър. 

Тодор, с разрошена коса и с пижама, от крачолите на която 
краката му стърчаха поне две педи, стоеше облегнат на вратата 
и не смееше да помръдне, за да не изгони видението от съседна-
та стая. Никога не беше виждал сестра си такава, дори не бе до-
пускал, че вечно сериозната й физиономия може да излъчва тол-
кова светлина. Диляна танцуваше и музиката на тялото й звънна 
в главата му... 

Къщата вибрираше, пианото се тресеше и кристалните чаши 
в кухненския бюфет звъняха. Ирина се събуди със свито сърце, 
преглътна и глътна стомаха си, станал на топка - сънуваше ли, 
или полудяваше? Или май децата й бяха полудели... Тодор сви-
реше - нещо, което тя никога не беше чувала, а Диляна танцува-
ше, както никога не беше я виждала. Йордан кротко похърква-
ше на съседното легло. Рязко пое въздух за да им се скара, но... 
този път, поне този път тяхната радост й се стори по-важна от 
спокойствието на съседите. 
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Последният акорд отзвуча, капакът на пианото тракна, Диля-
на седна на стола до печката. Чак сега забеляза, че брат й и май-
ка й са будни. Смути се - това съвсем не бе тя - такава, каквато бя-
ха свикнали да я виждат... Такава, каквато тя бе свикнала да мис-
ли, че е... Кръвта плътно пулсираше в тялото й. Отмерените уда-
ри на сърцето я отпращаха до всеки нерв, до всяка капиляра и 
правеха бузите й розово-прасковени. Музиката пулсираше в гла-
вата й и танцът я опияняваше... Защо не бе танцувала тази нощ... 
Защо не бе затворила очите си - да не вижда разкривените силу-
ети край себе си... защо не бе оставила музиката да я носи, да мо-
делира движенията й, да я изпълни с енергията си... и да намери 
щастието там, скрита сред пластика и звуци... 

Сълзи, горещи и солени, течаха по прасковения мъх на лице-
то й... 

Слънцето пълзеше към зенита си и разточително изхвърляше 
лъчите си. Каменните сгради на града алчно ги поглъщаха, на-
пичаха се и като пещи бълваха зной. 

Сами бяха - в северната стая, все още пазеща хлад зад стените 
си. И беше тихо - в цялата къща. 

- Предсказанието ти се сбъдна - тихо каза Диляна и гласът й 
заглъхна. Не бях щастлива, когато трябваше да бъда... 

Сълзите, горещи и солени продължаваха да текат по праско-
вената й кожа. Слънцето продължаваше да пълзи към зенита си. 
Зной бълваха сградите, превърнати в пещи. 

Небето бе същото. 
... 
Небето бе същото. 
Изгрялото слънце пълзеше нагоре и сипеше жар. Останала 

сама, Ели бавно вървеше към дома си и се сбогуваше - с всяко ка-
мъче, тревичка и листенце, с всяка локва, пукнатина, или скрито 
препятствие. Тополите сипеха белия си пух върху главата й, вя-
търът носеше дъх на липа. 

И небето бе същото, защото нищо не се случваше. 
Ели бавно се връщаше, улавяйки последните мигове на своя-

та нощ и чакаше Денят. Първият ден без училище... 
Нарамили тежките чанти, опаковани в сини сака и престил-

ки, невиждащи бялото на деня, учениците бързаха за училище. 
Небето бе същото. 
Ели придърпа бравата към себе си и леко я надигна. Опита се 

да я избута вдясно и едновременно да превърти ключа. Не успя. 
Опита пак - ключът заяждаше и вратата си оставаше заключена. 
Вълни на отчаяние настъпваха към нея и караха пръстите й, ос-
танали без кръв, да стават още по-несръчни. Пое дълбоко дъх, 
изгони всички мисли от главата си, а с тях и вълните на отчаяни-
ето и отново придърпа бравата към себе си, леко я надигна и... 
вратата се отвори. На прага стоеше Филу, бос, по пижама и с 
книга под мишница. Грабна ръката й със свободната си ръка, а с 
очите си й крещеше да мълчи. Ели дори дъх не си пое, преди да 
влезе в стаята си, която временно беше тяхна обща стая. Върху 
матовото стъкло на вратата бе закачена хавлията й - така, че ни-
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каква светлина да не преминава към антрето и другите стаи на 
къщата, точно както трябва. Ели се поусмихна, малко на себе си 
и малко на Филу, защото тази нощ не тя беше крила светлината. 
Малкият й братовчед отново се беше свил върху леглото и сло-
жил книгата на колене, четеше. Но не съвсем - погледна я краде-
шком, обръщайки поредната страница и уловил очите й, се ус-
михна. 

- Много хубава книга. Имаш ли още такива? 
Ели бе видяла, че чете “Пилето” и знаеше, че много би се ядо-

сала, ако я чете някой друг. На Филу, обаче, не можеше да се 
сърди. 

- Книгата не е моя, и трябваше да ме попиташ, преди да я взе-
меш, а не да ровиш из нещата ми...- не продължи нататък, за да 
не го обиди. 

- Добре, но теб те нямаше, а мен ме пратиха да спя. Те остана-
ха в другата стая да си говорят... Аз... Аз не съм ти ровил из не-
щата, а само понадникнах тук-там... Много хубава книга, почти 
колкото “Капитан Немо”... Имаш ли още такива, а? 

На Ели изведнъж й стана смешно от сравнението - май малко 
надценяваше хлапето, приписвайки му интелект на възрастен. 

- Какво общо имат “Капитан Немо” и “Пилето”? 
Сега беше ред на Филу да се изуми и да се разочарова от бра-

товчедка си - единствения човек, с който можеше да разговаря 
като с човек. 

- Ама ти сериозно ли питаш? Че то е толкова ясно - капитан 
Немо иска да види света, все едно, че е риба, затова си прави 
“Наутилус” и отива в океана... а Пилето... ами Пилето иска да ле-
ти, затова става канарче - това е. 

Да, наистина - това беше. Ели изведнъж се почувства много 
уморена и много, много стара. Седна на стола пред бюрото си и 
сложи крака върху плота му. Слънцето, все още оранжево, се от-
рази в сребърните апликации на обувките й. Първите обувки с 
високи токчета, които носеше - не можеше да откъсне очите си 
от тях, толкова красиви бяха, и тя беше толкова красива с тях, и 
толкова красиво танцуваше и за първи път нямаше никакво зна-
чение, че е по-висока от всички. Важна бе само свободата й и 
красотата, която я бе освободила. 

- Много са ти грозни обувките. И ти си грозна с тях, прили-
чаш на майките.- Безцеремонно заяви Филу, продължавайки да 
чете “Пилето”. 

Ели се стресна - не от мнението му за нея, а от това, че бе отга-
тнал мислите й. И тя отгатваше мислите му, често, много често. 
Но никога не беше сигурна дали отгатва неговите мисли, или 
намира своите, забравени, изгубени и разпилени някогашни ми-
сли. И не можеше да откъсне очите си от него - малко шестгоди-
шно момченце, с руса глава и бледа кожа, с големи очи, които 
поглъщаха - страница след страница книги, които малко хора 
можеха да прочетат и разберат... 
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- Моля ти се, разкажи ми за твоя бал! И... не е вярно, че си гро-
зна - разкаяно прошепна детето, в чиито очи тя цялата се отразя-
ваше. 

- Не си струва да говорим за бала. Това изобщо не беше ис-
тински бал, като онези, от книгите... Пародия... Хубаво беше са-
мо сутринта, когато отидохме на брега на Дунава, за да посрещ-
нем Изгрева... Там човек лесно може да си представи, че е на бре-
га на морето, и вълните, с гребени, пречупени от буря, се плис-
кат в краката му... и...- Ели не позволи на връхлитащите образи 
на море и небе, слети в едно да заграбят съзнанието й... Те бавно 
умираха в очите й, с които се опитваше да види прозореца на 
стаята си... 

Вятърът вееше и превръщаше пердето с цветя, приличащи на 
звезди, или със звезди, приличащи на цветя, в корабни платна. 
Съвсем малко въображение бе нужно, за да се превърнат звезди-
те му в истински звезди, да се усетят вълните на океана и възду-
хът в малката стая да се изпълни с мириса и свободата му. Залеп-
нали за клепачите, пред очите на Ели се раждаха новите образи. 
Плътни и триизмерни, те изпълваха пространството край нея... 
Филу ги поглъщаше, заедно с думите й. 

- Там лесно можеш да си представиш, че си на брега на океа-
на... И всеки момент ще акостира твоя ветроход... Палубите му 
блестят от чистота, оръдията му, излъскани, с тих блясък светят в 
амбразурите, платната му, бели като планински сняг, са погъл-
нали целия вятър и са се издули до пукване... а на грот-мачтата 
се вее пиратското знаме... Чел ли си „Капитан Блъд”? 

Вратата тихо се отвори. Тих и ранобуден, както винаги, на 
прага стоеше дядо им. С наситено-сини очи, в които се криеха 
съзаклятнически светлинки и силно зачервен - от хипертония, 
или смущение, той се усмихна и влезе при тях. Филу го дръпна 
към себе си, вкопчи се в дланта му и му предаде нетърпението 
си. 

- Не още. Хайде, разказвай! Какво става когато се качваме на 
кораба? Ние от добрите ли сме, или от лошите? 

- Това винаги зависи от гледната точка - мъдро каза Ели и по-
гледна към дядо си. Обля го с цялата светлина, която бе останала 
в очите й. 

- Какво разказваш, Елинце - за бала, или за пиратите? 
Ели вдигна рамене - за бала място нямаше в малката им стая... 

И продължи да разказва историята на капитан Блъд, която не 
беше точно историята на капитан Блъд... 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА 
Вятърът виеше - пищеше в улеите на улиците, блъскаше ма-

сивните гърбове на сградите, пронизваше короните на дървета-
та, усукваше клоните им и отнасяше листата им - живи и зелени, 
захвърляше ги в улеите на улиците... И нов пристъп поемаше 
поредния вихър.  Тъмната мътилка на града, яхнала вятъра се 
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катереше по плътните му талази и се опитваше да стигне звезди-
те. Тъмно бе навсякъде... 

Кухненската лампа светеше и се опитваше да прогони мрака 
от малката стая. И не успяваше. Вятърът виеше - пищеше в улеи-
те на улиците, блъскаше в прозорците на сградите и помел мъ-
тилката на града го захвърляше в душите на обитателите му. И 
ги душеше. Удушена, Ели седеше, прегърнала коленете си с ръ-
це. Главата й, прекършена лежеше върху тях. Очите й ловяха из-
губените фотони на лампата, а ушите й - равномерното потрак-
ване на олука, или на кухненския кран... 

...Кап-кап... капе водата и отмерва времето. Моето време ли 
отмерва? Вие вятърът, капе дъждът. Тъмно е - в невиделия бялото 
череп... Моят ли? 

Лампата изхвърляше светлината си. Лъснала, повърхността 
на кухненската маса й я връщаше. Ръцете на Ели лежаха между 
тях - като откършени. Фотоните летяха и капките тиктакаха и 
беше празно. 

Празно е - в мен и извън мен. Тялото ми залепва по предметите, 
върху които намира покой. Главата ми е пуста, очите - неподвиж-
ни. Изля се жизнената ми енергия. Безнадеждна тъга е обсебила ду-
шата и съзнанието ми. Болна съм - от умора. От умората да прео-
долявам дните - минали и следващи... И да търся настоящето меж-
ду тях. 

Тихо е. И пусто. И когато мисля за настоящето - виждам... не 
виждам нищо. Тихо е. И пусто. 

Вятърът виеше. Кършеше клоните на дърветата. Удряше ги - 
в коравата земя, и тя, корава, ги запращаше - обратно в нищото, 
което си оспорваха въздушни вихри и капки дъжд. 

Тихо бе. И пусто. В тесния апартамент, където въздухът не 
стигаше. Тихо бе. И вихрите оставаха вън. 

Не зная датата - ще я напиша утре... Вече няколко дни съм без 
Дейзи - не мислех, че ще ми трябва Дневникът. Не мислех, че няко-
га отново ще имам нужда да го държа в ръцете си и да изхвърлям в 
него... ненужните си мисли, или болката, пулсираща между ребра-
та ми... 

Последно лято... последно детско лято, последна ученическа ва-
канция... Или вече не е ученическа? Не е. Всичко свърши. Но нищо 
не се промени. Болна съм - от неосъзнато себеотпускане... 

Моливът стържеше по грапавия лист от детско блокче за ри-
суване. Нестройните редове зачертаваха цветни петна и конту-
ри, заключили неясни форми. Вятърът блъскаше дъждовни кап-
ки в стъклата, кранът изцеждаше водата си в чешмата и беше ти-
хо. 

Тихо е - в мен. Навън вятърът вие, в съседната стая Дейзи спи... 
Настръхнала тишина - чудовища бродят из нея. Отново чудовища 
- до кога? Докога ще се събуждам с вкочанени вени, докога - страхът 
ще изсмуква кръвта ми... или нечия друга кръв... или нечии други 
вени ще бъдат вкочанени. 

Затворих очи и ги притиснах с длани. И върху дланите ми, из-
под затворените си клепачи, видях моето детство... Лунните но-
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щи на моето детство... Атавистичен страх - от светлото... И же-
лание за познание, заключено в някоя книга... Безсилие… 

Отново болката ме връхлетя - изпълзя от дланите върху очите 
ми... Защо всичко се повтаря? 

Последно детско лято... Когато свърши, ще порасна ли?... 
Ели стискаше очите си и притискаше длани върху тях. Не 

знаеше - да пише ли, да мисли ли, или да остави картините, за-
лепнали върху очите й да оживеят... 

Вятърът вееше - отвя ги. И голи рани зейнаха върху ръцете й. 
Зелените очи на Диляна полетяха - като отскубнати листи от 
дърво. Като живи клони към тях се протегнаха здравите ръце на 
Симо... не можаха да ги уловят... Настръхнали тръни, вкопчени 
заедно - Амелия и Божидар танцуваха, отнасяни от луди вихри... 
И тя - прекършено от гръм дърво... Изтръгна се... И излетя... Ти-
чаха - пометени и без лица... И паркът ги поглъщаше, погълна 
ги. И ги изплю - пред празния басейн. Слънцето изгряваше и бо-
ядиса сините му плочки в лилаво. Денят изгряваше - последният 
ученически ден. Уморени, те насядаха по ръба на басйна и про-
тегнаха боси крака към мамещата бездна. Кулата за скокове 
хвърляше сянката си на голото дъно... 

Картината се разпадна. Лицата, избягали върху листите на 
дърветата в парка се завърнаха по местата си и учениците отно-
во придобиха имената си. Белите пръсти на Ели стискаха листи-
те от блокчето за рисуване, неравните редове зачертаваха цвет-
ните петна и контурите, останали от отлетелите видения. 

Рисувах. И бях сляпа. Но на листа сега не виждам това, което 
виждах със слепите очи. И пак остават думите... 

А може би и те не стигат. 
Нищо не стига, за да бъде описан Краят. И Началото. И безвре-

мието между тях. 
Нощта преваля. Дъждът изми света. А мен какво ще ме измие? 
Задължителната част от живота ми приключи. Еднообразието 

на дните, пълзящи без следа. Страхът от Утре. Умората, натру-
пана от всички безсмислени неща. Страхът от Вчера. И ужасът, 
че всичко е пропуснато. 

Животът ми отмина - не само задължителната част. Какво ос-
тана в мен? Ще стигне ли за после... Толкова много неща ми предс-
тоят, но гледам в черно и брод не виждам. Все още не осъзнавам сво-
бодата. Ще бъда ли - свободна... някой ден... 

Вратата тихо тракна и пустотата отлетя. Дейзи стоеше на 
прага - разчорлена и сънена, тя криеше очите си зад дългите си 
мигли. 

- Още ли не спиш, Елинце, мислех, че си забравила лампата. 
Притвори вратата след себе си и седна до Ели. Усмихваше се, 

примижала срещу светлината. 
- Пиша. А ти, защо не спиш? 
- Събудих се от бурята - като че ли морето се излива от небе-

то... За бурята ли пишеш? Ще ми прочетеш ли? Съвсем се събу-
дих, а и кога ли скоро пак ще ни се случи да сме заедно... 

- Не е за четене. За мен е. Но ако искаш, можем да си погово-
рим. Започнах да пиша, защото нямаше на кого да кажа това, ко-
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ето мисля; после дойдоха други мисли и...- Ели се усмихна, вдиг-
на рамене и избута изписаните листи в края на масата. 

И Дейзи се усмихна с вече отворени очи. Посърналото й лице 
се беше оживило. Нощта беше измила умората, стреса, тревога-
та... и изпод тях, от чистото, надничаше предишната Дейзи, она-
зи, която тичаше боса в бурята и хвърляше чадъра си при всяка 
светкавица. И Ели отново се бе превърнала в най-свободното де-
те - с такава „майка” до себе си, кой не би бил?... Знаеше, че от-
ново можеше да й каже - всичко. 

- Защо не си с Филу такава, каквато беше с мен, мамо? - Ели 
не забеляза, че я нарече така, както някога я наричаше, когато 
майка й беше далеч, а тя имаше нужда да нарича някого „мамо”. 

Тишината в стаята отново беше изгонила бурята. Светкави-
ците раздираха мрака, но тътнещият грохот на разширен от 
зноя въздух оставаше отвъд. 

- Каква не съм с Филу? 
Ели мълчеше. И думите не стигаха - как искаше - като в “Ка-

кавидите” да може да преведе картините от своята глава в чуж-
дите глави, и мислите, които бушуваха в ума й, и чувствата, кои-
то раздираха това, което бе заключено в клетката между ребрата 
й. И все пак - само думите оставаха. И волята - чрез тях да преда-
де на другите това, което беше в нея. 

- Не зная... Знам той какъв е... Не е свободен. Аз бях. Защо? 
Какво е по-различно в теб... Защото ние с него си приличаме. Се-
га и аз не съм свободна. Не съм била свободна с Ана никога... С 
нея сме говорили за всичко... Тогава оградите отстъпваха. И вси-
чки примки се отпускаха... И беше светло, топло и просторно, 
като на свобода... но само докато говорехме... и нощем пак пи-
шех на лунна светлина. И сухожилията ми се схващаха от страх 
при всяка стъпка, която се опитвах да направя встрани от линия-
та, която ми беше начертала тя... 

Гласът на Ели се плискаше на вълни, като прибой. Образите, 
които се раждаха в ума й се разбиваха на хиляди кристални кап-
ки, а после, уморени падаха върху скалите и попиваха... в ума на 
Дейзи. И Дейзи виждаше пространството, от което свободата бя-
гаше. Но не разбираше какво общо има тя със свободата. И с бяг-
ството й - от живота на Ели. И с липсата й - в живота на Филу. 
Свободата... толкова малко свобода бе останала. 

Вятърът блъскаше стъклата и изливаше небесните потоци 
върху тях. Плачеха стъклата и нямаше кой да избърше сълзите 
им. 

- Защо мислиш, че Филу не е свободен? Той има всичко, кое-
то пожелае и прави всичко, което иска. 

- Има всичко, което пожелаеш, и прави всичко, което мис-
лиш, че иска... Прекалено много се грижиш за него; грижите те-
жат и смазват... Забързана да правиш всичко, което мислиш, че е 
нужно, забравяш да видиш на него какво му е нужно... - Ели гле-
даше в окото на прозореца и пиеше сълзите му, а нейното детст-
во, останало на една седмица зад гърба й виеше с гласа на бурята 
и гореше гърлото й. 
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- Само думи, игра на думи… казваш ли нещо с тях, Ели, или 
ти харесва как звучат? Хубаво звучат, бих казала, но...- Дейзи не 
продължи, не знаеше как... или не искаше да излее върху моми-
чето гнева, който клокочеше в душата й. 

И Ели мълчеше, не искаше да говори. Не можеше. Картини-
те, залепнали за дланите й се разпадаха. Угасваха. И лунните лъ-
чи, събрани с лупа, осветяваха само нейния страх, разпилян през 
годините. И Филу, пъхнал нощната лампа под одеалото, остава-
ше сам със своя ужас от отварящата се врата... И вече нищо няма-
ше значение, защото свободата, Ели смътно усещаше - бе нещо 
много повече... 

- Не знам какво е свободата, Дейзи... онази свобода, за която 
се умира... и ако имаш предвид нея, аз наистина говоря само ду-
ми... И все пак, аз искам друга свобода. Свобода, с която се живее 
- за нея говоря... и не знам каква е, защото само чувствам липсата 
й. 

Ели отново замълча. Усещаше гнева на Дейзи. Усещаше не-
приязънта й към думите, към празните думи... Празни ли думи 
говореше? 

Дейзи стана от стола си, но не излезе. Само остави погледа си 
да се блъска в талазите на бурята, които превиваха короните на 
спящите дървета. 

- Една непрочетена през нощта книга не е липса на свобода - 
прошепна помирително. 

- Страхът е липса на свобода - гласът на Ели умря на сухите й 
устни.  

       Но вече нямаше значение. Защото вече знаеше това, което 
тъй дълго бе търсила. 

НОВИЯТ ДНЕВНИК НА ЕЛИ I стр. 

...Не зная коя дата е, но е събота и мисля, че все още е юли. 
Сама съм. Мама, Дейзи и Филу са на разходка. Аз слушам музи-

ка и пиша - първите редове в новата тетрадка, която ще стане 
обежище за всички мои мисли, които, казани гласно, изглеждат не-
лепи... 

Днес е светъл ден. Красив и топъл. Сенките на нощта са далеч - 
само рондото на Мефистофел пробужда миналото. Затрупано ми-
нало, на една ръка разстояние от мен... 

Днес е светъл ден - със зелени шумящи дървета и синьо небе... 
Благодаря на живота за този ден. Благодаря на живота за безг-

рижието на това лято, за смеха, за нежността... за музиката и за 
бъдещето, чиито прозрачни разкривени очертания намирам в нея... 

… 
Вятърът шумеше в короните на старите дървета в градската 

градина. Миришеше на река и на зелено. Ана вървеше, разтво-
рила сетивата си за всеки звук, за всеки полъх, за всеки цвят и 
слънчев лъч. Градината на детството и ранната й младост, на 
всеки първи спомен за лудория, за целувка, за мечта. Градината, 
в която още виждаше силуета на Биляна, залутан сред дърветата. 
Майка й - каквато я помнеше от детството и ранната си младост, 
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майка й, ръка в ръка с Ели... и майка й, каквато не я познаваше - 
на възрастта на Ели... Градината, поела всички спомени. 

Груб писък я изтръгна от тичащите сенки сред дърветата. Ед-
на жена се караше с Дейзи. Беше със зачервено лице и скъсан чо-
рап. Филу стоеше стреснат настрани, подпираше се на велосипе-
да си, и мачкаше с ръце малкото пиратско знаменце, което Ели 
му беше нарисувала. Жената крещеше, Дейзи се усмихваше, 
Ана не разбираше, а Филу тихичко шептеше с побелели уст-
ни:”Не исках, не видях, не исках, не видях...” И едри сълзи се 
стичаха върху лицето му. Когато го видя, че плаче, жената млък-
на изведнъж, погали малкото момче и тръгна отново под дърве-
тата по широката алея. Филу се постара да глътне всичките съл-
зи, които висяха по очите му, но не успя. Гласът на Дейзи го уда-
ри. 

- Недей да плачеш, не си виновен ти. Да е гледала къде вър-
ви... Избърши очите си.- тя взе знаменцето от ръцете му и отново 
го забоде върху багажника на колелото. 

- Не исках, не видях - продължаваше да хлипа детето, неуспя-
вайки да преглътне сълзите си и усещането за вина...- Не съм ви-
новен, не видях, че знамето се е навело... и нея не видях... 

- Хайде, тръгвай! Казах ти, че не си виновен - да е гледала къ-
де върви... 

Филу подкара колелото и когато мина покрай леля си, скри-
то пъхна знаменцето в ръцете й. Изтръгната от сенките, Ана тру-
дно проумяваше какво се случва... 

- Дейзи, как можеш да разсъждаваш така? - недоумението й 
беше толкова пълно, че не можа да изрече всички връхлитащи я 
въпроси. 

Дейзи настръхна - още повече, ако бе възможно - след сканда-
ла с непознатата, след хленча на детето, след... 

- Не съм дъщеря ти. Не ме поучавай! - бе по-рязка, отколкото 
искаше да бъде. Не искаше да бъде груба с Ана, не искаше да бъ-
де груба с никого... но беше й омръзнало да бъде път, през който 
всички преминават. Не искаше Филу да стане също път, през 
който всички ще фучат... 

Слънцето се провираше през листата на дърветата и носеше 
дъх на река и зелено. И Ана не искаше да бъде път, през който 
всички преминават. Но беше. А Ели? 

- Не искам да възпитам сина си така, както нас са ни възпита-
вали. Не искам - когато го ударят, да обръща и другата си буза. 
Не искам да възпитавам жертва... Не искам той да бъде втора 
Ели. 

- Тя не е жертва - Ана отговори инстинктивно, но следващите 
думи трудно излязоха от свитото й гърло - Аз не възпитавам 
жертви... Но да не си жертва не означава да бъдеш палач... 

Дейзи отново настръхна. 
- Стига. Не ми се слушат празните ти думи. Наслушах се на 

празни думи... толкова нощи подред дъщеря ти ги бълва като 
потоп. Чудех се откъде извират, а ти си същата… палачи и жерт-
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ви... свобода и страх с главно “С”... Не можете ли да говорите 
нормално? 

Листата шумяха над главите им. И вятърът вееше - с шума на 
старата река. Силуетът на Биляна тичаше срещу дърветата и 
улавяше с безплътните си пръсти хвърлените думи - като камъ-
ни. Ана и Дейзи намериха очите си и в погледа им се стопи гне-
вът от думите, които, казани, звучат нелепо. 

... 
Дните минаваха един след друг - последното ученическо ля-

то. Или вече не... Дните минаваха един след друг - свободни... 
най-свободните дни. Лишени - от трескавото учене за изпита, 
определящ посоката на всички други дни. Лишени - от напрег-
нато очакване, от тръпнеща надежда и черно разочарование. 
Отиваха си - изяли миналото и недонесли бъдеще. 

 ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ II стр. 

Чувствам се празна от живот и от желание за живот... Празна 
бутилка, носена от течението... Далеч ме отнесе то от света в 
който живея. И оставам сама - в моето време-пространство. Плъ-
тно увита в капсулата му, аз оставам - недосегаема - за всички бу-
ри и въртопи, за всички остри камъни. Безстрастен наблюдател на 
всичко, което ще се случва... 

А ще се случва ли? 
В капан съм. В капан, от който не мога да изляза. Сама го зало-

жих за себе си. В името на... чужди амбиции? Или твърде много, 
твърде дълго можех да избирам... 

Дните минаваха един след друг, напоени с очакване за друго. 
Времето се сгъстяваше, колабираше. И изкривяваше пространст-
вото край себе си. Все по-трудно ставаше да се живее в образува-
лия се мехур. 

Живееха - ден след ден, ден за ден. Дните бяха слънчеви, а 
нощите лепкави. През дните нищо не се случваше; през нощите 
пространството се изкривяваше, от думи. Хвърляни думи като 
камъни - те все удряха, все удряха. Лампата в малката стая свете-
ше - нажежена от болка. Седнали край малката маса, подпрели 
полираната й повърхност с прекършените си ръце, Ана, Ели и 
Дейзи говореха, говореха, говореха. Удряха и бяха удряни и бяха 
живи - единствено в думите живееха. Единствено с думите - ваде-
ха това, което бе в главите им, което бе в душите им, което нико-
га нямаше да бъде... и го хвърляха в лицата си. И бяха живи. И 
болеше. После Ана и Дейзи заспиваха в малката стая, в която 
спеше Филу и сънуваха пожари. А нощната лампа светеше под 
одеалото и в топлината й се раждаха и умираха световете от кни-
гите. 

Ели оставаше в малката кухня и пишеше - до разсъмване. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ - БЕЗ СТРАНИЦА 

Нощ е. Тъга и отдалеченост. Отново този дневник се превръща 
в мост между мен и реалността. Но аз оставам на моя бряг. Труд-
но ми е да пиша. Но да не пиша не мога... 
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Минаха през мен - както с танкове се минава през млада гора. 
Въобразявах си, че мога да устоя на безумния напор на майка ми и 
на сестра й. Колко много си приличат, когато са срещу мен. Кога-
то искат да променят, не, да прекършат, начина ми на живот, ми-
слите ми, убежденията ми... и стремежът ми към съвършенство... 
Не вярват, че съм искрена, когато им говоря за най-съкровеното в 
душата си. И искат - на мястото на “кухите” ми думи да вложат 
разбирането си за пълнота... И вървяха срещу мен - с омраза и твър-
дост, безогледни, с единствена цел - да изтръгнат “ненужното” от 
мен, да го унищожат... Да ме направят - такава, каквато би тряб-
вало да бъда според тях, за да съм щастлива. Не съм щастлива. 

И стоя. Устоявам на напора - без да отстъпвам и без да настъп-
вам. Руша се. Не знам дали виждат пораженията, които ми нана-
сят. Все едно... И те получиха удари - защото удряха...  

Защото и танковете са по-изхабени, след преминаването си 
през млада гора... 

... 
Слънцето изгаряше белите стени на старата крепост. Мътна 

река течеше край тях. Две деца, почернели, стояха на пясъчния 
бряг и пускаха книжни корабчета по вълните. Малко русо мом-
че и голямо чернокосо момиче. Тя късаше листи от дебела тетра-
дка, сръчно ги сгъваше и водата ги поемаше. Отнасяше ги - към 
морето... Малки бели пратеници – към кого? 

ТРИДЕСЕТА ГЛАВА 
Синьо и бурно, морето блъскаше бреговете си. Рушеше ги и 

ги измиваше. И изхвърляше върху тях това, което хората изхвър-
ляха върху него. Огромно и синьо, то поемаше товара на своя 
континент и пак оставаше - чисто. Вълните му се гонеха, понес-
ли бяла пяна върху себе си. Яхнали опашките си, делфини си иг-
раеха на сърф. Слънцето сушеше нежните им кожи, вятърът из-
гаряше очите им. С подскок политаха в небето и после пак потъ-
ваха в мамещите сини дълбини. Волни и свободни, като вълни-
те, които гонеха, те изпълваха пространството с песента си. Ня-
къде в безбрежното ги чакаха рибарски мрежи - капани, заложе-
ни за друг. 

Синьо и бурно, морето блъскаше обитателите си. И всичко, 
което хората изхвърлят в него. Бели книжни корабчета танцува-
ха върху бялата пяна... 

В капан съм. Не, уловена съм в мрежа. Влакната й се врязват в 
бялата ми плът и ме душат. Душа не ми остана. Боли разкапана-
та плът - и въздух няма. 

Лунна нощ - не ми трябват повече лъчите й. Имам нужда да го-
воря - за всичко, която ме разяжда... Най-близките ми са до мен - 
жените, на които казвах “мамо”... Не искам... Когато говоря нара-
нявам...  

Думи... Все наранявам – с думи. Не искам. 
Но пиша тези редове, а те не са за мен. Предназначени са - за 

удари... Неосъзнато и целенасочено, методично - аз удрям... за да 
оцелея. Не оцелявам. 
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Как искам да мога да изхвърля товара си и да олекна. Не мога. 
Защото знам - ще го стоваря другиму. И по-леко няма да ми стане. 
Ще натежи в душата ми и другата душа. И мисълта, че съм винов-
на за чуждото страдание ще рикошира в мен. И ще ме смаже... Те-
жи, тежи ми мрежата, в която съм оплетена. Разкъсва бялата ми 
плът, души ме. Душа не ми остана... 

Яхнали опашките си, делфините играеха на сърф сред бели-
те вълни и книжните лодки. И някъде в безбрежното ги чакаха 
мрежите, опънати за друг... 

... 
Бурни и волни, вълните се разбиваха в белия пясък и го зали-

ваха с пяната си. Вятърът улавяше разбитите капки и ги захвър-
ляше в тревата и дърветата. Натежали от влага, те въздишаха 
срещу слънцето, то сушеше с лъчите си свежия им дъх и възду-
хът миришеше на лято, на свобода и на морски цветя. 

Увити в хавлии Диляна и Ели зъзнеха под чадъра на плажа и 
наблюдаваха тревожния полет на чайките. Крясъците им пред-
вещаваха буря. 

- Днес ще вали - Диляна се надвикваше с вятъра, надявайки 
се Ели да я чуе. 

- И да вали, все едно. Морето винаги е хубаво...- Ели се усмих-
ваше, ревящият въздух край ушите й отнасяше косите и мислите 
й надалеч. 

- Хайде момичета, да се обличаме и да вървим. Ще се разхо-
дим по магазините, може да изпием някъде по едно кафе - Зор-
ница вече беше с рокля и едва придържаше с ръка сламената си 
шапка.- Хайде, деца, за вас ще има сладолед... 

Димитър и Йордан отдавна бяха прибрали всички плажни 
принадлежности и с нетърпение чакаха да се измъкнат от влаж-
ния, набиващ се в лицата и телата пясък. Ина и Тодор строяха 
пясъчния си замък - навътре в плажната ивица и със светнали 
очи наблюдаваха как вълните се вливат в канала, който бяха пос-
троили около него, като крепостен ров. Ели и Диляна с неохота 
се раздвижиха - Диляна не обичаше магазините, а Ели обичаше 
морето. 

- Разкошно време, само за плуване. Всеки момент ще завали - 
извика Александър, целия мокър, понесъл морето в очите си. 
Морето бушуваше и отнасяше думите му. 

Ана, загърбила вятъра, рисуваше по устните си с червило. 
Ирина се опитваше да облече сухи дрехи на децата, Диляна за-
копчаваше полата си. Ели сложи плувната си шапка. 

И стихията ги пое - мощна и неукротена. Неподчинена - на 
крехката човешка воля и амбиция за господство над природата. 
Приюти ги - крехките човешки твари, пожелали да се слеят с 
нея... Вълните се разбиваха в пясъчния прибой и изхвърляха пя-
ната си в лицата им. И пяната ги влачеше - навътре. Навътре, къ-
дето белите гребени уморени се стоварваха в подножието на во-
дните хълмове. И нямаше бряг, и нямаше хоризонт - само небе в 
което нямаше слънце. Ели плуваше без усилие - тялото й послу-
шно следваше променливия релеф на морската повърхност. Мъ-
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тносиня, бездната бе далеч. Изгубеното трето измерение на чо-
вешкото движение… днес нямаше нужда от него. Вълните я за-
сипваха със сила, каквато тя не подозираше, че съществува. Не 
бяха вълните - беше дъждът. Морето и небето се сляха - третото 
измерение отново съществуваше - нагоре... ако можеш да плу-
ваш - нагоре. И вече нямаше небе - всичко бе вода. И пустош - в 
края на света... защото целия свят се побираше в пазвата на морс-
ките хълмове. И в очите на Александър, побрали морето в себе 
си... 

- Страхуваш ли се? - гласът му се опитваше да си пробие път 
през стихията край тях. И не успяваше. 

Не беше нужно. Тук, в края на света, не бяха нужни думи... 
всичко бе казано - без думи. Стихията бушуваше и ги подхвър-
ляше - безпомощни и крехки твари, изтръгнати от своя бряг. Те-
чението ги отнасяше към центъра на бурята, където небесната и 
земната вода клокочеха в едно. 

- Страхуваш ли се? - мислите й го настигнаха без думи. Не бя-
ха нужни думи. И мисли не бяха нужни вече... 

Морето бавно легна в своето легло. И облаците се откъснаха 
от него. И слънцето отново освети света. Делфините избягаха да-
лече... И книжни корабчета плуваха след тях... 

... 
Нощта преваля - лепкавата нощ, изпълнена със страх от Ут-

ре... Не утрето на някой друг живот, а утрето, което ще дойде 
след зората. 

Защо никога не съм там, където искам да бъда... 
Цяла година мечтах за ваканция. Цяла пролет исках да бъда 

тук... Исках - да бъда с Дейзи. Да чета книгите й и да говорим за 
живота... И да бъда свободна. Да бъдем свободни... Исках - да бъда с 
дядо и с Филу. И да търся душата на баба сред олеандрите и пету-
ниите, отново цъфнали на нейния балкон... 

Исках, но всичко се удави в болка и днес искам да съм далеч от 
тук. 

Искам - очите ми да се слеят с морето и с небето. И с изгрева 
между тях... И с едни други очи, погълнали морето и небето... Ис-
кам - да се поклоня на Слънцето и да потъна в кървавата диря, ос-
тавящо след себе си по сините вълни. И после да се слея с първоут-
робата на всичко живо, живяло някога на този свят. 

Искам - да тичам по мокрия пясък и вечер да танцувам по мок-
ра трева... Роса от сълзи да я мокрят... сълзи от роса да мият мой-
то лице... 

Искам - китарен звън и песен, издигаща се до звездите... 
Искам - да бъда другаде... 
 
Яхнали опашките си, издули перки като платна - делфините 

препускаха - по-бързо от вълните и белите корабчета плуваха 
край тях. 

… 
Китарен звън и песен - издигаха се до звездите. И Ели танцу-

ваше боса по мокра трева. Роса от сълзи тежеше по миглите й и 
пак искаше да бъде другаде. 



196 
 

Огънят изхвърляше искрите си - издигаха се до звездите. И 
пепелта оставаше. Пепел при пепел отиваше, душата й изгаряше 
- и тя ли, при звездите? Свърши песента. Песента за нея - обляна 
от лунни лъчи. Прекършена остана, като мъртъв клон - ще я изя-
де ли огъня? Не искаше да бъде тук. Не можеше. 

И другото време-пространство отново я всмука в себе си. Об-
ви я плътно в капсулата си от чужди измерения. Отведе я - дале-
че от света. И тя остана на поляната край огъня. Клоните на мла-
дата бадемова гора шумяха край ушите й. Те пееха и песента им 
стигаше звездите. 

Огънят изхвърляше искрите си в небето. Ина и Тодор влачеха 
сухи клони и ги изхвърляха в него. Диляна зиморничаво се грее-
ше почти със самите му пламъци. Йордан и Димитър, отделили 
се в най-тъмния ъгъл говореха - за кой ли път - за тоталитарната 
държава. Ирина и Ана говореха - за кой ли път - за бъдещето на 
децата си, в тоталитарната държава. Зорница се усмихваше на 
всички - далече беше още от мисли за бъдещето на своето дете. А 
Александър пееше - гласът му стигаше звездите, ръцете му изт-
ръгваха душата на китарата и я изпращаха - към други светове... 

Капсулата, изтъкана от чуждо време-пространство се огъва-
ше. Оставаше здрава, но нараняваше. И пак болеше. Все боле-
ше... 

И лунни лъчи обливаха белия лист. И посребряваха черната 
следа на графита. 

Искам да съм мъртва. 
И да се превърна в цвете. 
Което ще поливат, ще плевят... 
А после ще цъфти, ще зеленее. 
Ще смуче слънце, ще издишва кислород... 
Ще радва, ще даде живот. 
А после ще увехне… 
Ще бъде отскубнато... 
Ще умре. 
Мъртво е. 
... 
Но ще се превърне във пчела. 
Жълта, прозрачна и мъхеста. 
Миризлива от цветен прашец. 
Ще прехвръква от листо на листо; 
ще трупа нектар на гърба си. 
                 Ще бъде свободна и ничия - 
духана от вятъра, 
мокрена от росата - 
един ден ще бъде притисната  
до стената... 
И ще забие жилото си. 
Ще умре. 
Мъртва е. 
... 
Но ще се превърне в пепел. 
Златен прашец от цветя. 
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Напоен с дъха на огън. 
Ще се разпилее - 
духан от вятъра, 
мокрен от росата - 
един ден над всички стени ще се разсее... 
И ще възкръсна - 
от пепелта. 
Жива съм... 
Лунни лъчи посребряваха листа, който не беше бял. Но пак 

болеше... Дали си цвете, или пчела... дори и пепел - все боли. 
... 
Есента наближаваше и правеше августовските нощи все по-

дълги и все по-студени. За дните оставаше все по-малко топлина. 
И малките къщички над малката бадемова гора, нагоре по хъл-
ма, над курорта, ставаха все по-неуютни за хората, които ги оби-
таваха. И само хоризонтът, застлан от край до край с море ги ка-
раше да се чувстват щастливи и ги освобождаваше от сивата пе-
лена на дните, които ги очакваха след идването на есента. 

Вятърът, измел небето, метеше пясъка по плажа и гонеше ку-
рортистите. Захвърляше ги - в бутиците и в кафенетата, натъп-
кани, като в град. Свършваше лятото, макар август да не бе раз-
пилял още всичките си дни. 

Облечени съвсем като през есента, хората се разхождаха по 
алеите между белите стъпаловидни хотели и отвреме-навреме, 
зъзнещи се сещаха за морето, ревящо зад тях. 

Ели седеше на пейка под дърветата - облаците се гонеха над 
короните им и си оспорваха място със слънцето в небето. Вятъ-
рът шумеше над главата й и се опитваше да открадне от ръцете 
й белите листи, които се опитваше да подреди. Подредени лис-
ти - подредени мисли? Ели стискаше мислите в ръцете си - дали 
да ги остави на вятъра? Всичко на вятъра ли отива? Безсънните 
нощи, сляпото пробуждане и дните без пробуждане... Всичко ли 
- ще бъде отвято... 

Вятърът шумеше над главата й. Рошеше белите листа в ръце-
те й и се опитваше да ги отскубне. Разрошени, те пак оставаха в 
ръцете й. И черният графит оставяше след себе си следа... 

Вятърът вее - отвя душата ми. И заедно с нея –  
светът край мен. Всичко ли ще отвее вятърът? 
Ще остане ли Слънце, Небе, Треви, Море... 
И ще имат ли те значение за мен...  
Както вече няма значение онова просто нещо, което се нарича 

„човешко щастие”... 
Мисля...  
Вятърът вее. 
И разпилява мислите ми. Захвърля ги в пясъка, заравя ги сред 

хилядите песъчинки, а после морето ги отвлича... Аз ги събирам - 
изгубени сред сини бездни... 

И мисля - какво кара хората да вършат онова, което не искат... 
Какво ги кара да вършат онова, което “трябва”... 

И що е “трябва”? 
Ще бъда ли свободна някога - от “трябва”? 
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Вятърът шумеше в главата й. Или не беше вятърът? Кръвта се 
блъскаше в тесните капиляри на мозъка и искаше свобода. Ели 
разтвори белите си пръсти - не знаеше кое е днешното й „тряб-
ва”. 

Знаеше само кое е онова, което я лишаваше от стремеж към 
щастие. Вятърът подгони белите листа. Тя гледаше в бялото 
пред себе си. 

- ”Птиците пеят в дъжда. 
Клоните капят. 
Давят се мравките. 
Гъбите никнат в пръстта. 
Гонят се голите охлюви. 
Червеи плъпват в калта...”- 
Нежният глас на Ина звънеше, като камбана люляна от буря. 

Самата тя беше буря - с разрошени коси, със светнали очи, съб-
рала всички бели страници на Ели, тичаше към пейката и декла-
мираше първия лист, който бе откраднала от вятъра. 

- Много хубаво стихотворение, Ели, добре, че успях да ги хва-
на... онези тръни там ги спасиха...- тя си пое дъх и седна - Къде се 
губиш? С мама и леля Ирина те търсихме. Всички са горе, на Па-
норамата и ядат мелби... Само леля Ана я няма, но баща ти е 
там. Мислехме, че сте някъде двете - Ина пак си пое въздух, като 
че ли искаше да погълне всичкия въздух на света, за да й стигне 
да говори колкото си иска дълго - Всичките ли листи са пълни 
със стихотворения? Всичките ли си ги писала ти? Не знаех, че 
пишеш стихотворения. Татко казва, че пишеш есета - тя пак 
спря, за да не се удави в сушата и Ели най-после успя да се вмес-
ти в словесния поток. 

- Дай ми листите! Това не са стихотворения, а дневник. Днев-
ниците не се четат... Те са само думи, празни образи, в които по-
някога се крият мисли... Но мислите са малко и са важни само за 
този, който ги е писал.- Ели млъкна. Не защото не й стигаше въз-
дух, а защото видя в очите на Ина онзи израз, който имаха очите 
на Филу, когато дръпваха одеалото от над главата му и нощната 
лампа с трясък падаше на пода... 

- Когато някой нещо е написал, то трябва да се чете, така мис-
ля.- Александър седна до тях. Носеше още един доста смачкан 
бял лист - Освен, ако още не е готово - довърши той, а очите му 
се смееха, като слънчево небе...- Не съм го чел, Ели. 

Тя събра всички бели страници, сгъна ги, прибра ги. Не иска-
ше вече - да ги даде на вятъра. Не искаше - да прави бели книж-
ни кораби от тях. Не искаше - все още - да бъдат четени. От кой-
то и да е. 

- С Ина отиваме на езда. Ще дойдеш ли? - синьо небе, огряно 
от слънце, очите му я подканяха да каже “да”. 

- Ела, ела, толкова ме е страх от коня, когато сме двете няма да 
ме е страх... Качвала ли си се на кон? Толкова е голям, толкова е 
висок, и като ходи се клати и... Татко го държи, и мен ме държи, 
но като си помисля какво ще стане, ако падна... 
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Ели не разбра кога се съгласи, нито кога стигнаха до манежа, 
нито как се качи на коня. Дупка в паметта, или квантов преход в 
макроприродата - все едно. Слънцето грееше и тя гледаше света 
между ушите на коня. И беше свободна от “трябва” и “днес”. Ве-
че нищо нямаше значение, освен мига, в който се изтръгна от 
Вселената. И в който бе заключен този спомен - светът между 
ушите на коня... Тревата, гората, клоните на дърветата, които 
милваха лицето й и слънцето, което се изсипваше от небето и от 
очите, с цвят на небе и море... Тя се къпеше в лъчи от светлина, 
промъкнали се между облаците и листата. И препускаше - в съз-
нанието си - далеч, далеч от всичко и от “трябва” и от “не”... Из-
бяга - в оня свят, който се раждаше в главата й, когато затваряше 
очи и върху клепачите й изригваха картини, пламнали от луди 
цветове, които не можеше да улови нито с думи, нито с четка, за-
щото, излезли навън, те умираха... Но сега гледаше света между 
ушите на коня - с широко отворени очи и цветовете му избухва-
ха върху ирисите й такива, каквито бяха или каквито искаше да 
бъдат. И когато затваряше очи, не умираха. Тя препускаше - ко-
нят тъпчеше с копита нежните треви и нежни вейки се прекър-
шваха в гърдите му. Бяло поле бе паметта й. Или квантов преход 
в другия свят. 

Ина се бе сгушила в скута на баща си и се усмихваше с отво-
рени очи срещу вятъра и тичащите насреща й дървета. Хубаво 
бе върху гърба на коня. Хубаво бе - да препускаш и въздухът да 
свири в гривата и в косите ти... Препускаха и настигаха Ели. 

Последното дърво се дръпна послушно встрани. Копитата 
потънаха в трева, а после в пясък. Вятърът изхвърляше морето 
върху брега. Хубаво беше - да гледаш света между ушите на ко-
ня. Препускаха - конят, и Ели върху гърба му, готова всеки миг 
да полети с вятъра. Съвсем мъничка изглеждаше - между разве-
тите опашка и грива и пред разбиващите се с трясък вълни. И 
Александър препускаше, настигаше я, настигна я. Спря лудият 
й бяг. 

- Внимателно, Ели, бавно, така. Изправи гърба си, добре. За 
пръв път ли се качваш на кон? 

- Да...- гласът й дойде отдалеч. От там, където бе препускала и 
се бе надбягвала с вълните и вятъра... и с всичко в душата си. 

- Страх ли те е от коня? - гласът му бе топъл като слънцето в 
очите му. 

- Не. Аз обичам коня. Той го знае и няма да ме нарани...- Ели 
млъкна, за да не заплаче. Кой знае как, капсулата й се бе пропу-
кала и през нея нахлуваше светът такъв, какъвто е. 

- Тогава да вървим - усмихна се, и всички звезди в небето се 
удавиха в очите му, побрали слънцето. 

Прегърнал Ина на седлото пред себе си, Александър яздеше 
и гледаше света през ушите на коня. И всичко, което виждаше, 
бе препускащи копита с развята грива от момичешки коси... 

... 
Вятърът вееше, издухваше вълните навътре в морето. Лятото 

си отиваше. Яхнали опашките си, опънали перки като платна, 
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делфините си играеха на сърф и си отиваха. Бели книжни кора-
бчета плуваха сред тях -”В капан съм. Не, уловена съм в мрежа. Влак-
ната й се врязват в бялата ми плът и ме душат. Душа не ми оста-
на.”  

Волни и свободни, като вълните, които гонеха, делфините 
плуваха. И вече никъде в безбрежното не ги очакваха рибарски 
мрежи - капан за друг...  

Бели книжни корабчета плуваха сред тях... 
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МЪРТВОТО  ДНЕС 

ВТОРА КНИГА 
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УТРЕ Е МОСТЪТ  
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ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА 
Есента – жълта и слънчева – дойде. Жълти и слънчеви, дърве-

тата шумяха в градинката пред Института. Пусто бе. И тихо – 
студентите бяха на бригада. Все някой трябва да събира хляба 
на народа и плодовете на земята. Само първокурсниците, отда-
ли своя дан на трудовото колективно земеделие пристъпваха с 
трепет (или с предчувствие за страх) прага на висшето учебно 
заведение, което след пет години щеше да ги направи инжене-
ри. 

С олекнали души от страх за Утре, и с мътна тревога за Днес, 
Ана и Димитър седяха на една зелена пейка, сгушена в един още 
зелен храст и чакаха края на лекцията – последната за този пър-
ви ден.  

Шумни, като ученици след последния звънец, новите студен-
ти изхвръкнаха от тежката врата на старата казарма, превърната 
в училище.  Ели, объркана стоеше на прага, оглеждайки се за 
тях. Хубава беше – с новата форма, която късо подстриганите й 
коси придаваха на главата й, с тесните джинси, които по нов 
начин очертаваха тялото й и с кожената дамска чанта, увиснала 
на рамото й. Ана се усмихна и махна с ръка. Ели ги връхлетя 
като природна стихия : 

- Не мога да ви опиша колко хубаво е да си студент! Залата за 
лекции е огромна, но всичко се чува… Никого не познавам, дори 
не запомних имената на преподавателите, но това е най-
хубавото – не е нужно да познаваш никого! Сядаш където ис-
каш, и слушаш… Не че има кой знае какво за слушане – предс-
тавяш ли си, Димка, доцентката дава теоремите без доказателст-
ва?! А и всичко, което говореха днес, отдавна го знам – надявам 
се, че само днес ще е така…  - тя говореше, и усещаше, че не мо-
же да спре. 

- Искаш ли да обядваме в стола, Ана е купила купони. Ще ти 
покажем къде е, а после ще отидем в центъра да се поразходим, 
ако не ни уморена… 

- Не съм гладна – да вървим в града! Ще отидем на кино, ще 
си купим билети за театър… Ще празнуваме! 

Празнуваха. Домът на 13-тия етаж, кацнал над гората, отново 
ги приюти. Последна нощ… После – Ана и Димитър си отидоха. 
Ели остана сама. Вратата тракна зад гърба й. 

… 
Сама беше.  
В чуждата стая, в чуждия дом. 
Прозорецът посиняваше. Очертанията на Института бавно се 

размиваха в стъклото му, превръщащо се в огледало. Ели седеше 
върху чуждото легло, което трябваше да стане нейно. Но не бе-
ше. Слушаше чуждите гласове, на чуждите хора, които се чуваха 
през тънките стени на стаята. И въздухът не стигаше. 

Прозорецът почерня. Превърна се в огледало. И вместо заве-
са, отражението й застана между нея и нощта. Запали нощната 
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си лампа – единственото нейно нещо в този дом. Жълтите й 
лъчи я приютиха. 

Лист, който би могъл да стане страница 1 от  
НОВИЯ ДНЕВНИК НА ЕЛИ 

… Препълнена е душата ми – ще избухне. Трябва да изхвърля това, 
което е в мен. Сама съм. Не зная какво да правя с живота си – вече 
втори ден съм студентка. 

… Претъпкана съм. Повече от десет години ме тъпчат с 
ненужности. Убиха любознателността ми. Намразих всичко, което 
обичах. 

Как ненавиждам системата, която ме превърна в автомат. Мразя 
се. 

Когато мисля за бъдещето, черна стена стои пред очите ми… до-
ри сега, когато вече съм нагазила в черните му брегове… 

Но всъщност – можем ли истински да мислим? С отворени очи да 
мислим? Да мислим… За какво? 

… Сама съм.  
Тъй дълго бях искала - да съм сама. 
За да извайвам себе си – сама. 
Далеч от нощи без луна, 
от замаскирани забрани, 
от чужди мисли 
в моята глава… 
… Сама съм. 
Боли от самота – не знаех. 
Малката нощна лампа прогонваше нощта – далеч зад голите 

прозорци. Прекършено, времето бе спряло. И миговете му, като 
препълнени мехури се пукаха, и падаха върху листа. 

Ели пишеше. Болеше я, но с друга болка. Болеше я – за също-
то. 

страница 2  

Тишина, ненарушавана от нищо. Времето е спряло, прекършено ви-
си в пространството. От много бързане ли постигнахме безвремие? 
Безвремие, в което виждаме прекършения си живот, висящ безпомощ-
но. Нито напред, нито назад… Преместване няма. Умножи най-
главоломната скорост с нула и ще получиш нула… Къде е грешката? 

Тишина. 
Седя вкочанена в средата на леглото си – замръзнало тяло, увито в 

одеало. Само ръцете ми са топли, ръцете, с които пиша. Но вече не 
чувствам това, което пиша. Вече не мисля… Не съществувам – ве-
че…  

Убивам часовете до Утре – боли нощта. Изпълвам я с изписани ре-
дове – ще ме приютят ли в себе си. Ще съществувам ли – в тях? 

Уморих се – не мога да улавям вече неуловимите образи, които ти-
чат пред очите ми. 

Искам да говоря.  
Искам – у дома! 
Отново искам – да съм другаде… 
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Нощта преваляше. Първата нощ от многото нощи на дългото 
следване… 

… 
Беше слънчево – като през лятото. И горещо – като в пещ. 

През отворените прозорци въздухът влизаше – сладък и зноен – 
и напояваше пространството на кабинета по математика. За 
първи път влизаха тук. За първи път имаха упражнения.  

Ели стоеше на прага. Почти всички чинове бяха заети. На 
първия, до вратата, седеше крехко русо момиче и я гледаше с 
големи сини очи. 

- Седни до мен! Казвам се Петя и съм от Пловдив… - Петя от 
Пловдив се усмихна и продължи съвсем тихичко – Видях те още 
първия ден… ти си самотна като мен… 

Ели тръгна към първия чин до вратата, но един глас, идващ 
от първия чин до прозореца я накара да спре. 

- Седни при мен. Аз съм Сергей и съм от София… Това място 
го пазя за теб! – той погледна победоносно към Петя от Пловдив 
и продължи – Освен това те познавам още от бригадата… Всяка 
вечер се срещахме при телефона, за да говорим с майките си… - 
момчето със сините очи изля цялата им синева върху момичето, 
с което искаше да седне. 

Бяло и празно бе – както някога, когато намери Диляна. Бяло 
и празно… много по-празно от тогава… Но пак знаеше, че Пътят 
се разделя на две. И сега трябва да тръгне по едната пътека. 
Помнеше Сергей, от телефонната кабина. Помнеше колко сълзи 
преглъщаха, за да не капят в телефонната слушалка… Но Петя я 
покани първа. И седна на първия чин, до вратата. “Единствена и 
за цял живот?” Не. Тази не беше – бяло бе и празно… Но вече бе 
поела по своята пътека. 

… Топло и слънчево – като през лятото. Дните бяха още дъл-
ги и пълни с живот. Но нощите оставаха безлунни – в чужд дом, 
в който не намираше дори следа от личността си. 

… 
Жълтите клони на дърветата удряха стъклата на трамвая. 

Ели слезе на “своята” спирка, в гората. Жълтите клони на дърве-
тата удряха лицето й… После ги погледна отгоре, от 13-тия етаж. 
Домът, тъй често приютявал я с Ана и Димитър, отново я при-
ласка. Натежалите от книги рафтове на библиотеката проскърц-
ваха съпричастно, когато ги докосваше. Книгите, оживели в ръ-
цете й, пиеха болката, натежала в клетката между ребрата й. 
Старото реквизитно кресло обгръщаше умореното й тяло. Сте-
ните шепнеха стихове в ушите й, чайникът пищеше, натежал от 
аромат. И музика… Музиката звучеше отвсякъде, като в концер-
тна зала. 

страница 3 

Умора и тишина. И в тишината – музика. В главата ли е тя? 
Или навън, в предметите, които вият в мрака, но трябва да ги чуеш 
без уши? 
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Откъде е дошла представата за музика? Кой е бил първият, създал 
от звука образ, или от образа- звук? Изчезващ… изпразващ се… неосе-
заемо-незрим. 

Кънтяща тишина. И вик. Пронизващ вик, в първата нощ от сът-
ворението на света… 

Първият тон – стон от болка, или зов за любов? 
Концертът за цигулка и оркестър на Брух звучеше – като в 

концертна зала. Мракът на гората нахлуваше сред стените, звънящи 
от стихове… И този ден мина – като вчерашния… Без следа? 

Ели спеше, свита в реквизитното кресло и сънуваше – дом, 
който плува сред чайки и морски вълни. Вятърът свири солото… 

… 
В чуждия дом, в чуждата стая, свита в леглото, което не ста-

ваше нейно, Ели четеше “Франкенщайн” – първата книга, която 
бе купила за този дом, опитвайки се да го направи свой. Вратата 
на стаята, в която до днес бе сама, се отвори и другата й обита-
телка влезе. Зачервена, потна и усмихната, тя остави тежкия си 
сак на пода и безцеремонно заговори : 

- Значи, ти си новата, здравей. Аз съм Ивелина, Ива… и съм 
тук от три години. Започвам направо, за да няма недоразумения. 
В стаята трябва да има ред. Ще ти кажа какъв е, и ако го спазваш, 
добре ще си живеем… Това е… 

Тя протегна загрубялата си от бригадата длан и здраво стис-
на тънките пръсти на Ели. Стресната от внезапното нахлуване в 
незащитения от бронята й неин свят, Ели пропадна в зейналата 
паст на света, такъв, какъвто бе. Гласът й сам говореше. 

- Здравей, аз съм Даниела, Ели… Надявам се, че ще се разби-
раме… - гласът й сам излизаше от гърлото, стегнато от нещо, 
което не знаеше какво е. 

Ива я изгледа с преценяващ поглед, после й обърна гръб, 
протегна се и се излегна на леглото си. 

- Така-а-а. Сега няколко думи за изясняване на обстановката. 
Хазаите са добри хора, но най-доброто им е това, че са стари и 
глухи. Нито виждат, нито чуват кой влиза и кой излиза. С бив-
шата ми съквартирантка се бяхме разбрали така : една нощ тя си 
води някого, една нощ аз. Ако държиш на някого, само ми каз-
ваш; няма да го погледна. А ако не… е, животът е един и сега е 
моментът да си го изживеем… Ако разбираш какво ти говоря… - 
Ива млъкна, защото тишината край нея й подсказа, че нещо не е 
наред – Е, ще се разберем ли? Тая вечер е мой ред, че отдавна не 
съм си идвала… 

- Ще се разберем… засега… После ще му мисля. – каза Ели и 
стана – Приятна вечер… 

Тя бързо пъхна книгата в чантата си, събра тетрадките си, обу 
джинсите си и преметнала чанта през рамо тръгна към вратата. 
Този дом, изглежда, никога нямаше да стане неин. 

- Хей, къде отиваш? Ти май нищо не разбра… Не ми пре-
чиш… Къде ще вървиш вечер през вечер? Просто си мълчиш 
пред хазаите, обръщаш се с лице към  стената и спиш. 
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- Не мога с лице към стената. Лека нощ! – Ели затръшна вра-
тата след себе си по-силно, отколкото искаше. 

Нощта я погълна – още топла и още по-дъхава. Миришеше – 
на цветя, на вятър, на изгорели треви и пръст и на всичко онова, 
с което тази нощ се сблъска, и което досега само бегло бе докос-
вало съзнанието й. Трамваят блъскаше стъклата си в пожълтели-
те клони на дърветата. И тя блъскаше лицето си в жълтите им 
листа. Домът, надвиснал над гората, отново я приюти. 

… 
Отново бяха заедно. Хванати ръка в ръка, обикаляха софийс-

ките улици и търсеха дом. Колкото повече обикаляха, толкова 
по-невъзможно ставаше да намерят. Ели искаше само едно – да 
бъде сама в стая. И Ана искаше само едно – квартирата да бъде в 
центъра. Димитър държеше хазаите да бъдат чисти и почтени. 
Така кръгът на възможностите се стесни толкова, че заплашваше 
да се превърне в точка. 

Вървяха през парка. Жълтите листа ги затрупваха и само звъ-
нът на трамваите бе връзката им с града. Небето, надничащо 
през оголяващите клони ставаше мастилено. Денят си отиваше и 
се опитваше да ги прикове към точката, отвъд която, според Ели, 
започваше другата Вселена, но според повечето хора оттам за-
почваше безизходността. Вървяха към края на алеята – изнуре-
ни. Когато съвсем наближиха паметника на Левски, Ана смъкна 
сивата умора от лицето си. 

- Хайде да отидем при Елиза. Ще си починем, ще си погово-
рим… толкова отдавна не сме се виждали – очите й горяха с не-
познат за Ели блясък, а усмивката й… усмивката й беше оживя-
лата усмивка на Биляна…. 

Киното отвори вратите си. Като въздишка през тях излезе то-
варът му от хора. И всеки бе със своето лице; с очи, понесли то-
вара на други времена; с отключени души, които бавно се зак-
лючваха – след всяка стъпка, изхвърляща ги обратно в света, от 
който бяха. Ели се сля – с киното, с хората, излизащи от него, с 
въздуха над тях, със сградите край тях… И вече знаеше – не зна-
еше как, но знаеше, че домът, който бе искала и който ще я 
приюти, е тук. Погледна прозорците, надвиснали над изхода на 
киното. Усети ги – като очи, взиращи се в нея. Очи, които я на-
мираха. Усмихна се… И беше бяло. И в бялото пътят бе един и 
беше дълъг – дотам, докъдето стигаше погледът й… 

- Да идем при Елиза… 
Отидоха. И Ели намери дома си – за следващите шест годи-

ни… 
…  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Отново съм сама. И пиша. Да пиша ми стана навик. И спасение... 
Но днес не се спасявам. Спасявам само спомена за днес… 
Намерих своя дом. Прие ме. Приеха ме стените му. Заключеното в 

тях пространство ме обгърна. И мебелите завибрираха с моя пулс, 
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когато ги докоснах. Прозорците ме гледаха като очи и лампите изх-
върляха лъчите си – за мен. 

Намерих и хората, с които ще живея. Приеха ме. Щастлива съм… 
Дали намерих днес живота си? 
… или само бележника, в който ще описвам дните си… 
Животът потече. По нова пътека?! 
… 
Дните минаваха един след друг – еднакви. Затъпкваха пъте-

ката; превръщаха я в път. Сред пътя издълбаха коловози. Едни и 
същи дни. И само нощите оставаха различни. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Намирам се и се изгубвам всеки ден. И няма нещо, в което да се 
хвана. И няма нещо, което да ме задържи. 

Живея във вакуум. 
… 
Облаците се движат и птиците летят във въображението ми. 

Живея във вакуум… 
Кога ще дойде съприкосновението със света? 
Всичко се стреми към приближаване до истината. 
Разстоянията бягат. Времето се скъси. 
Какъв е смисълът на вечното движение? 
Еднообразието сковава мисълта, пространството, Вселената…  

Ядра и обикалящи край тях електрони, които вероятно могат да 
бъдат намерени тук, или там… изгубени електрони, определящи 
еднообразието на света… 

Какъв е смисълът на вечното движение? 
Живея във вакуум. 
… 
Събирам късове от разбита тишина и с тях градя огради, зад кои-

то ще се скрия… 
Бягам от самотата и се стремя към самота. 
Може би защото там вероятността да намеря себе си е различна 

от нула? 
Намерих се и се изгубих. Намирам се и се изгубвам всеки ден… 
Всичко е един непрекъснат стремеж към приближаване до истина-

та… 
… 
Дните минават, без да могат да бъдат различавани. Нищо ли не се 

случва, или нищо не достига до съзнанието ми… Защо??? 
Живея във вакуум. 
Апокалипсиса ли чакам, за да се събудя? 
Бягащо време. Събрана тишина. Болка по отлитащото Всичко… 
Всичко – е един непрекъснат стремеж към приближаване до исти-

ната. 
Ако я има. 
… 
…Да пиша – това започна да се превръща в ежедневие. 

Бягство?Спасение?Самопознание?  
Необходимост.   
Освобождение…  
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Или може би просто възможност за мислене.  
Борба за оцеляване; борба за запазване на разума, на личността… 

Или начин да откриеш себе си сред образите, които създаваш? В нощ 
като тази, това няма значение. 

… 
Всичко – е един непрекъснат стремеж към приближаване до исти-

ната… 
Дните минаваха един след друг – еднакви. Далеч остана ля-

тото със слънцето и сините вълни. Жълтите листа окапаха. Голи-
те клони – сиви – се врязваха в сивото небе. Идваше зимата – със 
студ, със сняг, със скреж, настръхнал по дърветата. 

И болката от самотата хапеше. 
… 
Всяка сутрин Ели се измъкваше от топлината на леглото и с 

топъл душ измиваше съня. Обличаше се бавно и грижливо, все 
още неподвластна на деня. Излизаше навън, в студа. Светът я 
всмукваше лениво, преглъщаше я и вечер я изплюваше обратно 
в светлата и стая с прозорци, надвиснали на изхода на киното. 
Останала сама, отново скрита в тишината си, тя бавно и грижли-
во подреждаше това, което се бе случило. Не беше много. И кол-
кото по-малко бе, толкова болката по онова, другото, загърбено 
и пропиляно, бе по-дълбока и разяждаща. Изяждаше я – бавно и 
грижливо, за вечеря. И продължаваше – без болка да преглъща 
дните. Бавно и грижливо ги подреждаше – един до друг. И ни-
що не оставяше да се изплъзва от ръцете й. Не питаше – това ли 
е животът й. Щом го живееше, то значи – беше. И искаше да го 
направи такъв, какъвто би трябвало да е. И късаше от себе си – 
да го нахрани. И искаше да се направи такава, каквато трябваше 
да е – за новия живот, който случайно си наложи… Но – що е 
„трябва” 

Всяка нощ Ели се измъкваше от студа на света и с топъл душ 
измиваше „трябва”. Обливаше се – бавно и грижливо, все още 
неподвластна на света… Оставаше такава, каквато е. И пишеше, 
за да не се забрави… 

ПРЕДНОВОГОДИШЕН СЛЕДОБЕД 

Връщаше се. Вървеше с празна глава. Вървеше бързо, с широка крач-
ка. Стъпваше твърдо, уверено – без да се забавя и без да избързва. Не 
спираше нито пред колите, нито пред светофарите, нито в най-
гъстата тълпа. Хората се отдръпваха, колите скърцаха със спирач-
ките си, а светофарите продължаваха да мигат… 

Връщаше се вървеше с празна душа. При всяко вдишване остра бол-
ка пронизваше сърцето. При всяко издишване плътна тежест се тру-
паше върху онова пулсиращо кълбо, при спирането на което престава-
ме да съществуваме. При всяка крачка мозъкът се люшкаше като желе 
и всяка мисъл, плуваща през него залепваше, задръстваше главата и 
болеше. Нищо. Продължаваше да се движи в тълпата – като сърф през 
морски вълни, при силен вятър. 
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Стъмни се удивително бързо – като в зимен следобед. Разтвориха 
се чадърите. Валеше мъгла, превърната в сняг. Тротоарите прогизна-
ха. Плочките се надигнаха – за да избълват кал. 

Връщаше се. Вървеше с празни очи. По лицето се стичаха капки во-
да – като сълзи… Или сълзи, като капки вода?! Косите се намокриха и 
залепнаха за главата. Влагата проникна през дрехите и се впи в 
плътта. Беше тъмно и шумно. Без реклами. Без витрини.  

Нещо се скъса – безпричинно, неочаквано. Нещо се скъса – в гърди-
те? Или в черепа… И очите прогледнаха. Причина или следствие – 
все едно - очите прогледнаха. И видяха хората… 

Животът кипеше в този мокър зимен следобед. И всеки вървеше с 
някого – засмени лица с несигурна стъпка. 

Нещо се скъса и очите прогледнаха. Самотата се натрапи. Нещо 
студено пролази в кухината, където сърцето болеше. Нещо студено 
пролази и там, където мозъкът лепнеше. Походката остана същата – 
плавна бърза и сигурна. 

Нещо се скъса – студът тръгна по вените и сухожилията; дланите 
и стъпалата се сгърчиха; тялото се скова. Походката остана същата.  

Снежинките се стапят в калта. Светлината гасне. Тълпата шу-
ми. Черен новогодишен следобед. 

Връщаше се. Хората се отдръпваха – като вълни, които се разби-
ват в носа на сърф, при силен вятър… Или – като пустинен пясък, 
който се свлича пред лицето на Сфинкса. 

Самота. Осъзната и неизбежна. 
… 
Страхът от самота е страх от себе си. 
Затворен кръг, в който разбиваме главите си. 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА 
Новогодишната ваканция бе точно два дни.  
Ели хукна към дома си, далечния и истинския; дома на Ана и 

Димитър. Оковите на самотата паднаха. 
… 
Новогодишен влак – претъпкан с хора и очакване. Понесли 

тежки куфари, торби с храни и надежди за идната година, те 
бързаха за домовете си – далечните и истинските, където бяха 
корените им. И въздухът бе пълен с предчувствие за щастие. 

Новогодишен влак – бавно проскърцваха колелата му върху 
релсите – твърде бавно, за хората, искащи своя бряг… 

Свита на топка в ъгъла на купето, до прозореца, Ели бе оста-
вила погледа си да броди през полето, покрито с преспи пресен 
сняг. Небето посиняваше и правеше въздуха плътен, като стък-
ло. Натежал от усещане за отлитащи мигове, той ставаше все по-
непоносим за дишане. Нощта съвсем почерня и превърна про-
зорците в огледала. Ели не искаше да гледа в тях очите си. Изле-
зе в коридора, студът я грабна в пипалата си. Вратата в дъното 
ритмично тракаше, като челюст на дъвчеща уста, и гълташе 
зима. Тя извади от джоба на якето си лист и молив…  

Светът бавно губеше очертанията си и бързо ги намираше 
пак – по-ярки, по-цветни, по-истински. 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

В тази нощ небето не е черно. Луната е залепнала за него – голяма, 
кръгла, бяла – като боядисана с вар. И бели преспи са легнали върху 
полето – като саван. Мирише на трева и вятър.  

Влакът спря. В настъпилата тишина се чува, как тревите ник-
нат под снега. 

Движение. 
Преместване по пътя, или живот? Или и двете? 
Влакът спря.  
Покой. Движение. Промяна. 
И очакване – нещо да се случи. 
Промяната – надежда за движение към нещо, което ще се случи. 
Влакът трака с белите си колела по бели релси, по бялата земя. 
Нощното небе попи белотата на света под себе си и стана бяло.  
Звездите падаха – бели снежинки в полето… 
Влакът спираше и тръгваше. Изпразваше товара си от хора.  

И нов поемаше. Пътуваше – натежал от очакване за нещо ново. 
… 
Ана и Димитър чакаха на гарата и се опитваха да надхитрят 

вятъра, развяващ бели преспи по перона. Свиреше вятърът, 
пробил главите им, измел очакването от тях – какво ще бъде 
момичето, което ще слезе? Пораснало и помъдряло? Или упла-
шено дете… 

Влакът спря. Изпразни на последната си спирка целия товар, 
заплашил да го смачка. Измръзнали и уморени от дългото пъту-
ване към истинския дом, хората се пръснаха – снежни преспи, 
подгонени от зимата. 

Топлината на домовете ги поемаше. Намираха покой между 
стените им. И тиха радост в човешкото присъствие. 

И Ели намери своя дом. Но той не я намери.  
Последните часове на годината си отиваха. Ана подреждаше 

празничната трапеза, Димитър пазеше печеното – да не изгори. 
Ели сушеше косите си – в своята стая. И пишеше. Последните 
часове на годината си отиваха… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Отново пиша – в моята стая. На моя стол, пред моето бюро. 
Моята стая – тъй дълго чаках – да ме приюти. И да ми върне ли-

цето, което бях забравила на тръгване. Моята стая – светло е в кону-
са от бели лъчи, струящ от лампата ми. И в мен е свето. Намерих 
се… 

Кристално езеро, в което се оглежда моето съзнание… Бреговете 
му са кални, но са далеч…. 

Не искам за кал да пиша тази вечер, в която годината изцежда 
последните си мигове. 

Искам да пиша за сняг и светлина… За намереното си лице, сред 
много маски… За всички напластявания, които се срутиха от мен – 
като подгизнала мазилка от стена… Струяща бяла светлина, отде-
ляща ме  в своя конус от света… 
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Тя сложи трите точки. Косите й бяха изсъхнали и бухнали от 
топлината в стаята. Усмихна се – преди да се погледне в огледа-
лото, защото знаеше, че в огледалото няма да намери своята 
усмивка. Красива бе – от очите й струеше светлина, която обли-
ваше лицето й, подпалваше бледите й бузи и ги караше да изга-
рят в розов плам… 

Красива беше. Поиска да счупи огледалото и да разпръсне 
късовете му, прибрали новия й образ… 

Не беше тя. Не се намираше. Поиска да разкъса бялата хар-
тия на дневника и да разпръсне късовете й, прибрали новите й 
мисли…  

Не се намираше. И беше чужда на всичко, което я огражда-
ше… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

…Моята стая… 
Толкова променена е от времето, когато я обитавах… Но всъщ-

ност – пак е същата. 
Тогава?! 
Променената съм аз. 
Не мога да стана от бюрото, да оставя молива. Не мога – отново 

да възприемам света, както преди…  
През броня от чуждо време-пространство, но с мои очи… 
А не с патерици от черни думи върху бели листи… 
Не мога да се откъсна от белия лист – единственото нещо, което 

мога да противопоставя на света, който ме връхлита… 
Крещя за помощ. 
   За човешка ръка. 
   За топлина. 
   За близост… 
   Ще устоя ли – докрай ? 
Не мога повече да пиша. Ръката ми сама се движи. Защо и тук, къ-

дето има близост, протегнати ръце и топлина, аз пак се срия в бяла-
та стена на листите, в които пиша… 

 … Самота … 
 Благословена самота, разкрепостила мислите. 
 Благословена самота, освободила разума. 
 Освободила онова, което ни прави хора… 
 Самота – свобода. 
Сега вече беше свободна. 
Ана все още подреждаше празничната трапеза. Димитър все 

още печеше празничната вечеря. Годината все още изцеждаше 
последните си мигове… 

Седнаха – за празник. 
Уморени бяха – от цялата изминала година. От всички сили, 

хвърлени в гонене на вятъра. От цялата енергия, употребена да 
го задържат. От всичко, което бе направено и от това, което бе 
пропуснато да се направи…  

Уморени бяха – от всичките изминали години, от всички си-
ли, от цялата енергия, изгубена в гонене на призраци… 
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Празничната вечеря бе сервирана в бял порцелан. Върху бя-
лата покривка шарени сенки хвърляха чашите от цветно стъкло 
на Биляна. 

Но беше бяло в празните души. 
Далеч бе празникът... 
...  
А после... 
… Камбани биеха – в дванайсет през нощта… 
Затрещяха – празничните фитили. 
Цветен сняг валеше от небето. 
Дебели преспи засипаха земята. 
И беше бяло… 
Чисти, душите се отвориха – за празник… 
Китарен звън нахлу през отворените прозорци. И влезе в ду-

шите – за празник. 
Китарен звън звънеше и изпълваше пространството между 

стените с лято, с море и синева. И вече нищо нямаше значение. 
Отминалата година и идващата се сляха отново в една безк-

райна редица от непрекъснато следващи мигове, ненарушавана 
от човешкия стремеж към налагане на свой порядък върху при-
родата.  

И нямаше Вчера. И нямаше Утре. Нямаше – напразно про-
пилени дни, пропуснати възможности и болка по отлитащото 
всичко. Цялото време на Вселената се нави в стегната спирала – 
както преди Взрива. И всичко предстоеше. Отново… 

Отново – животът нахлуваше. С всеки звук, с всеки тон, с все-
ки акорд. И всяка песен караше кръвта да пулсира във вените, да 
блъска – в стените на артериите и да взривява сърцата. Отново… 

Ели гледаше света със своите очи. И нужда от стени и пате-
рици нямаше. Отново – с отворени очи събираше – всяка дума, 
жест, усмивка, поглед и докосване, всяка мисъл, идея, прозре-
ние… И ги трупаше – там, в паметта – на тъмно, на топло, на 
скрито, на сигурно. Пазеше ги – за времето, когато щяха да й 
трябват… Пак бе зрител – като в ранното си детство, като в ран-
ната си младост… И бе щастлива – встрани от течението на жи-
вота. Гледаше – със своите очи. 

Гледаше – отрязаните коси на Диляна, които летяха около 
главата й, както широката пола на роклята й се въртеше около 
тялото й. Освободеният й смях се плискаше върху стените и 
отразен от розовите им тапети розов се посипваше върху всичко 
и всички. Движенията й – по-плавни и по-гъвкави – караха въз-
духа край нея да кипи от зной. Очите й – огромни и зелени, изх-
върляха зелена светлина и тя гореше… 

Търсеше – промяната. 
Гледаше – укрепналите пръсти на Тодор изтръгваха от ней-

ното пиано акорди с плътност и темпо, каквито не бе чувала от 
него досега. Тактуваше – с глава и с тяло, с овладени жестове. 
Овладял живота си, той изтръгваше от неуловимите му мигове 
всичко, което би могло да се изтръгне. 

Ели гледаше, захвърлила света далеч и търсеше промяната. 
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Грабнала китарата на Ана, твърде голяма за нея, Ина се 
опитваше да догони мелодията, дърпайки и притискайки стру-
ните с неумели още пръсти, но със свобода, родена от чувството 
й към музиката и към заключените в нея мигове човешко щас-
тие… 

Ели гледаше промяната. 
И тя беше не само в тези, които още растяха, но и в тези, кои-

то вече остаряваха. Не искаше да гледа тази промяна.  
Но гледаше – бръчките по лицето на Ирина се бяха вдълбали 

не само в кожата й, но и в плътта. И дълбаеха тъмните си сенки, 
дори когато се усмихваше. Все още много млада, Зорница нате-
жаваше. Изваяното й до лятото лице, днес беше несиметрично 
наедряло… А Ана… Ана бе оставила умореното си тяло в прег-
ръдките на стария фотьойл и трудно устояваше на болката в 
гърдите си, рушаща нещо вътре, което още не се виждаше отвън. 
Димитър танцуваше с Диляна – облян от светлината на очите й 
(или на лампата) изглеждаше непроменен. Но Ели знаеше - ви-
дяла бе, когато го прегръщаше на гарата, че вече не бели, а чер-
ни нишки се крият в косите, покрили слепоочията му. 

Ели гледаше - с отворени очи света край себе си. Не искаше 
да гледа, но гледаше… Йордан и Александър, навели един към 
друг глави с оредяващи коси гово-реха – за кой ли път – за тота-
литарната система, отнемаща тотално свободата. Говореха – за 
отнети възможности, за отнети права, за забрани – преди и се-
га… 

Разговорът постепенно стана общ. И светът, уродлив, надни-
чаше – зад нечие рамо; оглеждаше се – в нечий поглед; нахлува-
ше – през всяка дума помислена, изречена и чута. И зазиждаше 
всеки – в собствен затвор. Стените стягаха. И моделираха. Никой 
не можеше да бъде такъв, какъвто е – дори затворен в клетка… 
Говореха – за липсата на право и възможност за свобода – на 
хората и на народите – в тяхната половина на света. 

Ели слушаше – всяка дума, всяка мисъл, всеки опит за проз-
рение, избухваха в главата й – в онези цветове и форми, за които 
не бяха нужни очи… 

Годината поглъщаше първите си мигове… 
Прозорците бавно посиняваха. 
После помътняха. 
Небето стана дрезгаво. 
Ели седеше между Димитър и Александър и не й трябваше 

нищо повече от нов Изгрев. 
Не го дочакаха… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

Тиха е къщата. Само понякога минаващите коли я разтърсват и 
карат стените й да звънят. 

Опустошение… 
Тиха е къщата. Разсъмва се. Отиде си годината… 
Не искам времето да спира. 
Не искам – да задържа мига. 
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Все още искам – цялото познание. За цялата цена. 
И нека си отиде детството. 
И нека си отива младостта. 
Аз искам цялото познание – за всичко по света. 
И нека си отиде годината. 
Да си отиде – столетието. 
Да си отиде – тъмната епоха… 
… 
Влакът отново бе претъпкан с хора и с очакване. Отново 

всички бързаха – към домовете си. Към временните домове, в 
които се бореха за оцеляване. Колелата му свиреха върху релси-
те и разстоянията се скъсяваха. 

Свита на топка в ъгъла на купето, до прозореца, Ели отново 
пишеше, а погледът й бродеше в полето. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Пиша на прозореца. През мръсното му стъкло виждам мръсна го-
ра… миг след това – небе, разкъсано от голите й клони. Виси като 
парцал на тях – вместо корони… 

Движи се влакът и се препъва в тясно шосе. Не, шосето с целия си 
товар от каруци, очукани автомобили, спрели автобуси и раздрънка-
ни камионетки, се е препънало във влака… Всички стоят и чакат… 
Замрял миг… (точно като онези, от приказката за Спящата краса-
вица. 

…Малко селце с уморени къщи. Стари жени носят вода (или мля-
ко?!) с кобилици – като оживяла картина… 

…Миниатюрна пропаст, затрупана с дълбоки преспи сняг… ято 
врабчета се гонят из тях… 

… Поле, равно като море… Човек изгубва погледа си в него, после – 
себе си… 

… Хълмове в далечината – намерих се… 
Влакът изсипа товара си на последната гара. Нов не пое. 
Градът погълна в гладната си паст изнурената човешка маса. 
Понесена от звъна на трамвая, от светлините на фарове и 

улични лампи, Ели доплува до новия си дом, надвиснал над 
изхода на киното. Не чуваше и не виждаше цветовете и звуците 
на света край себе си. Отново – само думите, изгарящи главата й, 
имаха стойност. Защото само те – отново – бяха връзката и със 
света… 

… Едва измила умората от себе си, тя пак седеше до прозоре-
ца и пишеше, а погледът й бродеше в небето… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Сняг… Цялата страна е покрита с дебели преспи сняг. 
Синкав сняг – под слънцето и в мрак… 
Валеше, топеше се и не замръзваше – превръщаше се в кал… И пак 

валеше – блестящ и чист – в слънцето и в мрак. 
Покрил е къщите, дворовете и кофите за смет. 
… 
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Киното въздъхна и отвори търбуха си, за да повърне човеш-
ката маса от себе си. Шумът от стъпки и гласове стигна до отво-
реното око на прозореца. Окото на Ели се затвори – онова око, с 
което виждаше другото лице на Вселената. Тя хвана молива с 
лявата си ръка и написа с друг почерк: 

“Научих се да живея сама чрез листа и молива. 
Време е да се науча да живея сама и без тях...” 
Когато сложи трите точки знаеше, не знаеше как, но знаеше, 

че с тях е сложила край на един период от живота си, през който 
можеше да се изгуби, разпиляна между белите страници, които 
изписваше, за да съществува – върху тях. Знаеше, че е победила – 
за първи път… 

Или… И този път?! 
Сивата аморфна плът на битието се бе разпукала. Дълбоки 

пропасти браздяха субстанцията й, лишена от четвърто измере-
ние. Ели виждаше как бавно се завръща от път без изход. Най-
после отново стигна там, където бе основата на всички разкло-
нения. Днес бяха много и тя не знаеше кои са с изход и кои са 
слепи… Но знаеше, че ще намери Изход, дори ако не върви по 
“своя” път. 

Сивата аморфна плът на Битието отново стана гладка и неп-
робиваема – като стена. Отново изгуби трите си пространствени 
измерения и се превърна в чисто Време. 

Ели отново пишеше.  
И знаеше, че винаги ще пише. Но не за да живее в думите. 

ПРИТЧА ЗА ИСТИНАТА 

Прозорците са замъглени от топлината вътре и от студа вън. 
През капките влиза дъгата. 

Прозорците са замъглени – светът е вън. Притчата в стаята ос-
тана. Прозорците са замъглени – покриха всичко с похлупак. 

     … 
Светът бил млад. Толкова млад, че звездите били разбъркани, и 

нощем светели две Луни, и небето никога не ставало черно. Слънцето 
топлело повече, а някъде край него обикаляло друго Слънце – онова, 
което кара Плутон да се върти обратно. 

Светът бил млад. Нашият свят, защото някъде световете умира-
ли. 

Тогава в него бродели два Духа. И понеже били само два (имало и 
други, но те били толкова малки, че няма да се занимаваме с тях), 
всеки имал свое Слънце и своя Луна. 

Светът остарял. Духовете живеели – всеки със своята Истина. 
Само малките духове не знаели какво да правят – като виждали две 
Истини, те не знаели коя е истинската. (Но с малките – по-добре да 
не се занимаваме.) 

Светът съвсем остарял и на небето останали само едно Слънце и 
една Луна, а звездите се подредили в съзвездия. Тогава Духовете реши-
ли, че има една Истина и започнали да я търсят. И понеже били само 
два (с малките не се занимаваме), тръгнали да я търсят в двете посо-
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ки на Света. Белият Дух се отправил към Изгрева, а Черният Дух – 
към Залеза на единственото Слънце. 

Светът толкова остарял, че заплашвал всеки миг да рухне. Тогава 
Духовете се срещнали. Белият вървял към Залеза, а Черният – към 
Изгрева на единственото Слънце. 

Горките Духове – те не знаели, че Земята е кръгла. 
Прозорецът е мокър. Светът се вижда на черти. Похлупакът е на-

пукан – чака да се срути. 
- Защо не се занимавахме с Малките? – пита Малкият. 
И притчата започва отначало. 
… 
Светът бил млад. 
Толкова млад, че звездите били разбъркани по небето и нощем све-

тели две Луни и денем греели две Слънца. 
В Света бродели два Духа. Те били толкова големи, че не виждали 

другите, малките духове край тях. И като мислели, че са сами, те 
искали да разделят света, защото всеки имал своя Истина, свое Слън-
це и своя Луна. Но те са толкова големи, че ние няма да се занимаваме 
с тях. 

Светът бил млад. 
Малките духове бродели из него – без своя Истина, без свое  Слънце, 

без своя Луна. Те искали да имат само по една звезда и да вярват в нея. 
Но големите Духове не виждали звездите. И като не ги виждали, иска-
ли всички да вярват само в техните Слънца. А слънцата били две. И 
Луните били две. Само две. 

Светът остарял. 
 Малките духове забравили своите звезди – те били толкова 

далеч. И макар Слънцата да не топлели, те се кълнели в тях – всеки 
малък дух в едно голямо Слънце. 

Светът съвсем остарял. Звездите намерили съзвездията си. Една-
та Луна се взривила, другото Слънце избягало. Останало само едно. Но 
чие било то?! 

Светът толкова остарял, че заплашвал да рухне… 
Звездите са големи и топли Слънца. 
За всеки малък Дух – по едно далечно Слънце… 
Светът, настръхнал от омраза се рушеше. 
Руините с трясък падаха в човешките души. 
Останали без нищо в себе си, хората рушаха света край тях. 

Той отново ги засипваше – с това, което бе останало от него… 
… И нямаше изход… 
… И нямаше край… 
Омразата клокочеше отвсякъде. Превръщаше се в насилие. И 

разцъфтяваше – като блатно цвете, нахранило се с гнилочта под 
себе си… 

Насилието се превръщаше в безсилие. 
Светът умираше в едната си половина. 
Настръхнал от омраза се рушеше – целият. 
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ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА 
Денят синееше в прозореца и се бореше със синкавия плам 

на уличните лампи за надмощие. И губеше. Времето избутваше 
Земята по пътя й край Слънцето, люшкаше оста й насам-натам, 
въртеше я. Нощта, изяла светлината над Северния полюс, власт-
ваше. Синият следобед изтля в прозорците на къщите. И синка-
вият плам на уличните лампи влезе в стаите. 

Лицето в огледалото ставаше все по-красиво. Млечнобяло – 
там, където трябваше, и млечнорозово – по бузите. Розовото по 
устните бе хрупкаво и сладко – като захарен памук. Синьото 
върху клепачите правеше погледът на очите под тях още по-син, 
а черното върху миглите – още по-плътен. Едро накъдрени, ко-
сите падаха върху гърба и раменете – жълти и слънчеви, напук 
на зимата.   

Петя стана от табуретката пред огледалото, отиде до прозо-
реца и остави синия си поглед да потъне в синия сумрак. Звъне-
цът на входната врата я извади от синьото, от което бе погълна-
та. На прага стоеше Ели – връзката й със света на хората. Усмив-
ката на Ели… прогони всички призраци от синия сумрак… 
Очите й, като пламтящи факли, подпалиха всички чудовища, 
настъпващи от стените, прогориха ръцете им и ги прогониха в 
Ада… Гласът на Ели, като чиста гъба, изтри представата за Ад. И 
стана светло. 

Вървяха по сините улици и синя светлина струеше от лампи-
те над тях. Но беше светло. 

Седнали на последния ред на втория балкон, очите им потъ-
ваха в синия мрак на залата под тях. Но беше светло. И музиката, 
синя, като вълни на океан, се блъскаше в душите им и ги отна-
сяше далеч. И беше светло… 

Дори когато си отиваха и лампите догаряха със синя светли-
на… 

Дори когато Ели я изпрати до входната врата… 
Дори когато… 
Не. Когато входната врата тракна зад гърба й, чудовищата я 

захапаха отново. 
Впиха нокти в млечната й кожа. Изхрупаха памука, залепнал 

за устата й. Хванаха се за косите й, превърнаха я в панаирджийс-
ка въртележка… Тя се въртеше, те се люлееха, изпили синия й 
поглед… И беше мрак. 

До сутринта, когато се събуди, схваната от студ и страх. Неб-
режно захвърлено килимче – до входната врата… 

Денят, изгонил вчерашните сенки, пак болеше. Светът нах-
луваше – студен. Петя стоеше под душа, водата измиваше всич-
ко. После, влажна и топла, сядаше пред тоалетката и рисуваше 
лицето си – броня срещу деня и всичко, което ще нахлуе с не-
го… чуплива маска срещу синия мрак, който изгризваше душа-
та й…или това, което бе дошло на нейно място, за да боли… 

Автобусът я поглъщаше и я изплюваше – сочна хапка в пре-
тъпкания му корем. 
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Училището я довършваше – попаднала сред белите му камъ-
ни, тя се превръщаше в частичка бяла прах. И се изгубваше. 
Всеки ден – все по-далеч. 

Ели я намираше, прибираше, избърсваше, извайваше – като 
от бяла глина. И я превръщаше в човек… 

После идваше следобедът, със синия сумрак, чудовищата пак 
се раждаха от него… И пак и пак. Ели ги прогонваше. Отвежда-
ше я – пак и пак – на втория балкон на залата, в която музиката 
се превръщаше в син океан. И плуваха – бреговете на света оста-
ваха далеч. И всички чудовища стояха прибрани. 

Само нощите оставаха. Един и същи сън сънуваше… Сънят, 
когато падаше безкрайно в син сумрак, а после се събуждаше, 
схваната от студ и страх, приела безмилостния удар на Земята. И 
ставаше. Но болката в краката й оставаше. Зарасналите кости 
пак хрущяха… 

Изхрупаха я – всичките чудовища на мрака. 
… 
Щастлива, Ели вървеше под сините улични лампи, огрели 

синята нощ. Щастлива, с олекнала душа и леки крачки крачеше 
към концертната зала, която й даваше своя живот. Щастлива, 
Ели пиеше с едри глътки звуците, поеше изсъхналата си душа. 
Разцъфнала, душата избуя. Разкъса клетката на ребрата си. Вече 
нямаше нужда от книжни крила, за да лети. Кротко, белите 
страници лежаха неизписани в чекмеджето на бюрото в нейната 
стая, в новия дом, който я бе приютил и я бе направил своя. 
Щастлива, Ели поглъщаше оскъдната светлина на нощта със 
свои очи, иззад стената от чуждо време-пространство, което от-
ново се бе завихрило като пашкул около нея. Твърдо и непроби-
ваемо, затворено като капсула, то я бранеше от нейния свят. И 
нямаше нужда да пише, за да съществува в изписаните страни-
ци. 

Щастлива, Ели вървеше под сините лампи на синята нощ.  
Щастлива, с олекнала душа и леки крачки, Петя вървеше до 

нея. Океан от музика се плискаше в главите им, блъскаше в че-
репите им – брегът на света бе далеч. 

Входната врата щракна – зад гърба на всяка. 
Когато стъпи на улицата, нощта обгърна Ели с тъмната си 

ласка. 
Когато стъпи върху прага на стаята си, Петя бе обгърната от 

чудовищата, подредени в плътна стена. Настъпваха…  
Последното, което помнеше, бе отчаяната нужда от спасе-

ние… Очи, които като факли подпалват мрака, изгарят го… 
изгарят Ада и целия товар с чудовища, които носи…  

Събуди се – от виещия вой на звънеца на входната врата. 
Цяла бе. И здраво стъпваше по твърдата земя. Чудовищата 

още бяха зад гърба й, но кой знае защо – уплашени – не хапеха. 
Отстъпваха. 

Отвори.  
Отстъпиха. 
На прага бе Ели. 
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Не се усмихваше – само очите й като факли горяха. Прогаря-
ха неструктурираното безразмерно пространство, вместило в 
себе си Разума. Прогориха го. Изгориха всички чудовища… 

И нямаше нужда от думи. Всичко бе чуто, без да бъде каза-
но… В стаята, в която нищо не бе останало, две момичета седяха 
на пода. Главите им, едва докосващи дългите им шии плуваха 
над нищото. Мълчаха. Всичко бе казано. Всичко бе разбрано – 
без думи… 

… Нощта настъпваше отвред – лишена от плътност и усеща-
не за действителност. Стените на стаята отстъпваха – дотам, до-
където стигаха очите. И беше бяло – синкав мрак падаше на 
едри капки от небето. Засипваше пръхкавата земна плът, увита с 
пръхкав сняг на бели преспи. 

- Нощта настъпваше отвред – лишена от плътност и усещане за 
действителност. Стените на стаята отстъпваха – дотам, докъдето 
стигаха очите. И беше бяло – синкав мрак падаше на едри капки от 
небето. Засипваше пръхкавата земна плът, увита с пръхкав сняг на 
бели преспи. И въздухът, като пързалка се хлъзгаше и влизаше в 
гърдите. Измръзнала, душата искаше да полети… Не – да се плъзне по 
пързалката от въздух – към земята… Земята беше близо – увита с 
пръхкав сняг, застлана с преспи синкав мрак… Земята беше близо… 
Полетях… Летях надолу… И беше хубаво… Разбрах какво е свобода-
та… без думи, без понятия, без нищо… Свободно падане – това е… И 
няма Утре, Вчера се разпада… А Днес е само падане… Без думи, без 
понятия, без нищо… И стана Нищо… В мига, преди да се докосна до 
земята… Не знаех как боли… Не знаех що е болка… Не болката в 
душата, а болката в плътта, изяждаща душата… Тогава стана Нищо 
и заспах… И беше бяло. Събуждането беше в синкав мрак… Не знаех 
как боли. Не знаех що е болка. Не болката в плътта, изяждаща душа-
та, а болката в душата, която ме изпепели... Живея без душа – една 
година вече. И синкав мрак души ме всяка нощ. Чудовища излизат от 
стените и хрупат изпотрошените ми кости и бялата ми плът гри-
зат… Очите ми изпиха и виждам само синьо – синкав мрак на едри 
капки капе от небето… Не заспивам… Всяка нощ умирам… Утрото 
ме буди – не за живот, а пак за синкав мрак, капещ от очите ми… 
защото знам – не може все да капе от небето… не може въздухът да 
бъде ледена пързалка… Но искам, как искам пак – не да летя, не да умра 
– а пак по него да се спусна към земята и да заспя без болка… Уморена 
съм – не зная как се движа, какво ме движи, какво ме кара да живея… 
Зная само, че когато си до мен, светът се връща – не син, не бял, а с 
всичките си цветове. И музика звучи, която го отпраща в далечните 
му брегове… 

Стените на стаята рухваха, отнасяни към далечния бряг на 
света. Пространството между тях обезплътня. Неструктурирано 
и безразмерно то изтля, погълна Разума и се взриви – както тога-
ва, когато Вселената се е родила. 

И нямаше нужда от думи, които да пренесат мисълта, както 
нямаше нужда от фотони, които да пренасят светлината.  

- Беше черно и лепкаво. Не знам къде се губеха звездите всяка нощ. 
Луната беше на небето, но не светеше – изтичаше през лъчите си, 
оплиташе ме в тях и като паяк ме изсмукваше… Не исках да летя. 
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Не исках и да се люлея на тази люлка от лъчи. Не исках нищо – само да 
умра… за да съм избягала завинаги там, където никой няма да ме 
стигне… дори и тези две жени, които най-много ме обичаха… които 
от обич ме убиваха… Защото искаха Днес да бъда такава, каквато бих 
могла да бъда Утре… Убиха Днес и Утре няма… и мен ме няма… 
Мълчим и лепне тишината и бездната под шестия етаж протяга 
длан към мен… Луната я ловеше и лепнеше с лъчите си протяжни 
като паяжинни нишки… Залепнах за перваза… Всяка нощ залепвах… 
Нямаше звезди – Луната ги беше изяла и изяждаше мен… Защо не 
скочих – не разбрах. Не съм разбрала още. Тогава не умрях, но всеки ден 
умирам. С чужди очи и в клетка от лъчи на чужди небеса минавам 
през света и нищо не разбирам… Знам само, че това, което минава 
през очите ми остава в мен. Знам също, че това, което минава покрай 
мен следи по плътта ми не оставя… Но знам – душата ми е гола рана 
– кръвта ми изтича от там…  

В стаята, в която нищо не беше останало, две момичета седяха 
на пода. Главите им, едва докосващи дългите им шии плуваха 
над нищото. Мълчаха. Всичко бе казано. Всичко бе разбрано – 
без думи… 

… 
Голямата лекционна зала бе по-шумна и по-претъпкана от 

всякога. Всички първокурсници от целия Факултет чакаха да 
бъде заверен първият им семестър. От Утре ги очакваше Сесия-
та. Първата сесия – още един праг, който предстоеше да бъде 
преодолян. За някои прагът бе днес – много подписи и печати 
трябваше да бъдат събрани. От преподаватели и асистенти - за 
редовно посещение на лекции и упражнения; от асистенти - за 
показан добър успех от проведените през семестъра тестове и 
контролни; пак от асистенти - за заверка на протоколите от про-
ведените упражнения; от лаборанти и техници – в уверение на 
това, че е заплатена счупената стъклария и са отстранени всички 
повреди от лабораторните уреди… и от други студенти – в уве-
рение на това, че колегите им са били на бригада и през целия 
семестър са имали добро държане, примерно поведение и най-
важно, че активно са участвали в живота на комсомолското дру-
жество… 

Шумът в голямата зала ставаше все по-нетърпим. И напре-
жението, което го пораждаше ставаше все по-непоносимо. Най-
после отговорникът на курса влезе и кой знае как, всички разб-
раха, че този път сесията ще бъде за всички. Въздишка на облек-
чение изгони въздуха от залата. Останала без въздух, залата из-
гони човешкият товар, останал в нея… 

Шумни, студентите се разпиляха по коридорите и фоайетата 
на бившата казарма, запазили из ъглите си духа й на казарма. 
Олекналите им души надничаха през светналите им очи и свет-
лината, рукнала от тях изгонваше по ъглите сенките, които се 
опитваха да изпълзят. Днес всички бяха взели първия си изпит – 
правото да бъдат допуснати до изпити. 

Ели и Петя се движеха през ликуващото множество като 
платноходки през езеро. Тихи и великолепни, те оставяха бурна 



224 
 

диря след себе си и бързо отминаваха, отнасяни от бурен вятър. 
Тласъкът на мислите им ги отвяваше все по-далече от света. 

- Бездна… Ще се срутя в нея… Надолу-надолу летя… Не, плъзгам 
се по моята пързалка от лед и въздух… леден въздух… студ… на дъ-
ното… На дъното съм… Страх пълзи отвсякъде… протяга дългите 
си нокти към мен… Какво ще стане Утре??? – захарнорозовите 
устни на Петя се усмихваха, а очите й, откъснали синьото на 
небето криеха зад черните си мигли светлината на едно далечно 
Слънце… 

- Каза ли нещо?! За Утре??? – лицето на Ели бе огледало, в кое-
то се оглеждаше усмивката на Биляна, дошла от други светове; 
очите й, като черни дупки всмукваха околното пространство, 
изкривяваха го, усукваха го и поглъщаха светлината, понесла 
представата за Бездна и за Утре, трептяща между невроните, 
скрити зад слънчевите къдрици на Петя, подпалени от зимното 
слънце… - Утре??? Утре е мостът над бездната… Ще минем по 
моста, ще преминем над бездната… Чудовища ще протягат ръце от 
дъното – нагоре… Ноктите им, изкривени от Слънцето ще се разти-
чат, ще се разкапват, ще изгорят… и няма да ни хванат… Защото 
никой не може да ни хване, ако достатъчно силно искаме да не бъдем 
хванати… Капани и клетки… И ние, прищипани между тях… Ние – 
хиляди… стотици хиляди… изтляваме между оградите… И няма 
Брод и няма Път… ако не излетим… ако не хванем слънчев лъч, като 
въже… Но ще го хванем… Трябва!!! А щом трябва – ще… 

- Страхувам се от Утре… От сесията, от изпитите, от провал… 
И от завръщане обратно. – Петя говореше и чистият й глас изли-
заше от захарните й устни розов и сладък, вятърът развяваше 
косите й и те блестяха около главата й като корона от слънчеви 
лъчи, кожата й, бяла като скрежа по клоните на дърветата из-
лъчваше светлина и правеше лицето й да изглежда като нарису-
вано от френски импресионист. – Не мога да понеса завръщане-
то… Не мога… Същите хора… същите погледи, проникващи в 
мен, през мен, през това, което е останало от мен… 
Ровещи...Пълзящи…като зараза… Същите улици, същите къщи… и 
същият асфалт, на същата улица… на онази улица, моята улица… 
Моето петно, под моя прозорец… Не мога да се върна… Бездна от 
страх… от невъзможност… Искам покой, покой, покой… Загивам… 

- Гора… есенна гора… Листата падат… Жълти слънца, изгубени в 
небето… Покриват ме… затрупват ме… угасват… И ме няма… 
Покой… Или порой, отнасящ белите ми кости?! За да ме няма… за да 
не ме е имало… Покой или порой??? Или – защо крайности??? Исти-
ната е по средата. Истината, която ни трябва… която най-лесно се 
защитава… която не е истина, а средноаритметично на две исти-
ни… Противоречие няма… - очите на Ели, като черни дупки, про-
били пространството на друга Вселена изхвърляха в нея цялата 
си светлина, понесла всички мисли, които трептяха между нев-
роните, скрити зад черните й коси, които, като черна дупка изс-
мукваха пространството на нейната Вселена, всмукваха го, усук-
ваха го и го изхвърляха “отвъд”… като квазари… Лицето й све-
теше с усмивката на Биляна, съвършено и изкусително, като на 
кинозвезда от стари времена… 



225 
 

- Противоречие има… - устните на Петя разцъфтяха като ро-
за върху сняг – Сега не ни трябва Истината… Сега трябва да 
оцелеем… А зная, че няма… - гласът й замръзна като лава, изб-
ликнала от кратер на вулкан… 

Високи и стройни, с ниски обувки и къси поли, с къси палта 
като сака и кожени сакове на рамо, те стояха сред група брези. 
Белите им крака се сливаха със стволовете на дърветата… с наст-
ръхналия скреж… и преспите… Много очи се опитваха да ги 
намират, да ги намерят… Въздухът, като ледена пързалка се 
виеше между брезите… Като по ледена пързалка се плъзгаха 
очите и падаха… Светът отстъпваше – далеч… 

Нищо не остана - от брезите. Ели гледаше… и виждаше бяло 
върху бялото лице на Петя… Не черно, не сиво… Бяло петно. И 
в него нямаше път, пътека, пролука… Изметена бе аморфната 
структура на Битието. Отнесена бе – и ужас плъпна от нищото в 
бялото, защото нищо повече не можеше да се случи. Нищо по-
вече не бе останало да се случва… 

Нищо не остана сред брезите. Бели сред бялото, увити в ле-
ден въздух, превърнат в ледена пързалка, те влязоха в бялото. И 
само клоните шумяха, настръхнали от скреж… 

- Само покоят ми остана… Той ме приема, приласкава… повива 
ме с меките си длани под дълбок покров… Аз няма да се върна вече… 
Тихо и бяло… като начало… Аз зная, че виждаш през мен… И виж-
даш, че Времето за мен е спряло… 

Беше бяло. 
Ели гледаше – в бяло. Бяло петно… Не. 
Тук, далеч от света на цветовете и сенките – не беше бяло… 

Крехката аморфна структура на Битието още пулсираше – още 
бе жива. И сред аморфната й структура имаше следи – от пътеки 
и пролуки… Петя стъпваше по тях… приплъзваше се – лека, 
останала без дух… И всеки миг щеше да се сгромоляса долу – в 
бялото, останало без нищо. Една ръка се протягаше към нея – да 
я задържи… Нейната ръка ли беше??? Ели не виждаше, но зна-
еше, че не е… Дори не знаеше има ли ръка, способна да сграбчи 
Петя по пътя към бялата бездна… Или това бе само възможност 
за връщане в света на цветовете… 

- Не спирай… Утре е мостът над Бездната… Аз няма да мина по 
него… Ти знаеш… моето Утре умря… Но там теб те чака ново на-
чало… Не спирай… Не спирай!!! 

- Не… Моето Утре умря през това лято, през което аз не умрях… 
Но все едно, Утре е мостът над Бездната и ще преминем бездната, 
когато стигнем Утре… 

- Ако стигнем до Утре… 
Вървяха – през заскрежената трева на парка. Стояха – върху 

замръзналия парапет на спирката. Изядени бяха – от автобуса – 
вкусни мръвки в претъпкания му корем. Бяха смляни и изплюти 
– все още вкусни. Погълна ги Градът. 

Вървяха – тихи и великолепни – като платноходки. Пореха 
вълните на пъстрото човешко множество край тях – като гладка 
повърхност на планинско езеро. Оставяха бурна диря зад себе 
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си… Отнасяни от напора на вятъра, виещ зад главите им, не 
виждаха вълните, бушуващи зад тях… 

…Мълчаха сред гъстото множество. Само мислите им, треп-
тящи сред буйния гъстак на невроните, стегнали с гъстата си 
мрежа мозъците им, се преплитаха и ставаха общи, без да са 
били изречени… 

- Такава съм, каквато съм… Прости ми, задето ти дадох товара 
си… Твърде тежък бе да го носиш… Потъвах… Ти ме спаси… 

- Бе повече от твърде тежък, за да го носиш… сама… Не съм те 
спасила… ти се спаси… Всеки сам себе си спасява. Сам себе си измъква 
от лепкавата тиня на тресавището, в каквото животът се превръ-
ща… Защо – не зная… Но знам – дори когато клокочещи въртопи 
бушуват из главата ми и ме отнасят накрай света, до края на всички 
светове и няма нищо друго… една отломка Разум е достатъчна… И 
всичко започва отначало… Все отначало скачам – за да потъвам по-
дълбоко… и по-високо да се вадя… да се извадя… да се извая… Това е – 
да искаш да се изваеш сам… Силно да искаш… достатъчно силно… не 
зная какво е достатъчно… Ти ми помогна… да искам… 

- Не съм… Аз бях удавникът… Ти беше салът… И още плувам 
върху теб… и все ще плувам върху теб… докато не падна… или не ме 
изхвърлиш… 

- Аз плувам, защото зная, че има някой върху мен… 
… 
Вървяха – цветни и цъфтящи, все по-дълбоко потъваха в си-

вото множество край тях… 
Вървяха – все по-далеч… Светът оставаше зад тях… 
За думи място нямаше. 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Сесията дойде с усещането за свобода. Дните и нощите се 

сляха. Часовете следваха естествения си ход, лишени от задъл-
жителната последователност на програми и разписания, лише-
ни от чуждото “трябва”. Времето отново бе цяло. Отново – като 
през ваканция – се лееше на свободни талази, които можеха да 
бъдат моделирани и разпределяни – свободно. Освободено, 
времето отново превърна пространството в точка, в която мо-
жеш да бъдеш навсякъде. И разстояния не съществуваха. 

… 
Затворен в собствено време-пространство, самолетът пренесе 

товара си от хора през снежни вихри и заснежени писти от “тук” 
до “там”. Дочитайки спортната страница на вестниците си, път-
ниците се озоваха от един живот в друг и не разбраха. 

Ели потъна в топлата вълна на обич, която Ана и Димитър 
разпиляваха край    себе си. Чувствата пулсираха, преминали 
през върховете на пръстите се сливаха с ритъма на сърцата и го 
правеха по-плътен, по-дълбок и по-свободен. Очите, като черни 
дупки всмукваха пространството край умовете, заедно с трептя-
щите мисли между невроните, скрити зад белите черепи. За 
думи място нямаше.  
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Но думите рукнаха – като река. Изсипаха се – като водопади. 
Пометоха всичко – като наводнение. И след потопа нищо не 
остана. Ели се усмихваше със своята усмивка, която само прили-
чаше на усмивката на Биляна. 

Дните потекоха такива, каквито бяха някога. И бяха нейни. 
Нейни бяха и нощите след тях. И времето – отново цяло – бе 
нейно. 

Учеше – както някога – с радост от придобитото познание. И 
с лекота летеше над препятствията на непознатото. Както няко-
га, когато нещо заплашваше да я препъне, да я улови и да я 
смъкне от въздушната й колесница, тя протягаше ръка към Ди-
митър. Той бързо отстраняваше дребните препятствия по пътя й 
към този първи изпит на тази първа сесия – изпитът по матема-
тика. И дните минаваха – леки. И нощите оставаха – черни. 
Звездите се сипеха, забулили луната и тихо чукаха по черепа. 
Чакаха да се родят. Думите звъняха. Заключени в главата виеха и 
стенеха. Искаха да се родят. 

първа страница без дневник 

Светлината угасна. Запали се мозъкът. Вселената се взриви. 
Свръхновите звезди угаснаха. Запалиха се неутронните. Небосклона се 
промени. Слънцата хукнаха към центъра. Там гравитацията стана 
чудовищна. Пространството се изкриви. 

Времето тръгна назад… Земите изгубиха слънцата си. Електро-
ните изгубиха ядрата си. Остана плазмата – началото на света. 

Хората някъде крещят – “Не на войната, загина цивилизацията 
ни!” 

Светлината угасна. Мозъкът се запали във въображението ми. И 
Вселената не се взриви.  

Жалко… 
Ели пишеше на лунна светлина – както някога. Думите на-

мираха листа и оживяваха на него – както някога. Ели си оста-
ваше на стола, пред бюрото. И само бялата ръка бе връзката й с 
бялото на белите листа. 

Ваканцията свърши. 
Увит в мехур от собствено време-пространство, самолетът я 

изхвърли отново там, отвъд света, в който беше жива. 
… 
Изпитът стоеше пред нея - като стена. Първата от многото 

стени, които й предстоеше да преодолее – да прескочи или да 
разбие – все едно… 

Часовете пестеливо изпускаха минутите си и ги пускаха в 
нищото, което се превръщаше в минало. И изяждаха настояще-
то. И идваше Утре… 

И идваше Изпитът. 
Свита на топка в средата на леглото си, в своята стая, в своя 

нов дом, Ели гледаше светлините в прозорците на отсрещната 
сграда и все повече се отдалечаваше от тях. Плуваше върху не-
видима платформа и празнотата в главата и я отнасяше все по-
надалеч… Не страх, познатият от детството страх, изяждащ но-
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щите преди контролните и класните в училище, ядеше душата 
й сега… а хладна топка, пълна с усещане за обреченост и безна-
деждност бе изгонила ума от главата й… Последното късче ра-
зум се бореше с връхлитащото отвред безумие и крещеше… 

втора страница без дневник 

… Ще се изгубя… И ще изгубя… Ако не се уловя за косите и не се 
издърпам сама от въртопа, който ме влече към дъното сега… Както 
някога мама ме издърпа от въртопа, който ме влечеше към морето… 
Морето – моята бездна… синята, любимата стихия… Защо не си 
тук мамо, сега… Да ме извадиш от черната стихия на страха, който 
ме изяде… и от бялото празно, което изяде страха и не остави нищо, 
за което да се хвана? 

Часовете пестеливо изпускаха минутите си. И идваше Утре… 
Прозорците на съседната сграда угаснаха – като очи на спящ 

човек… Спяха хората. И идваше Утре… 
Със страха от новия ден. 

трета страница без дневник 

… Всички спят. Събота е. Никога не съм ставала толкова рано в 
събота… Странно е – да гледам през прозореца нощта, която вече е 
ден… 

Не знам какво да пиша за изпита… Не знам знам ли, или не… Из-
губих старите критерии за знание, а нови още нямам… 

Спокойна съм – със спокойствието на осъдените. Главата ми е 
празна. Слепоочията ми тежат… Трудно ми е да подреждам думите 
си – как ли ще доказвам теореми… 

Не мога да си спомня какво исках да напиша… 
… Може би това, че сега аз съм плувец, който се хвърля във вълни-

те и предчувствайки удавянето си, оставя една сламка или един бял 
лист, изписан с черни редове, за който да се хване… 

Остави белия лист вкочанена. Вкочанена уми страха от схва-
натите си сухожилия. Вкочанена излезе в студа… Вкочанен, бе-
лият сняг скърцаше под краката й. И денят я пое – вкочанен… 

… 
Голямата зала бе по-претъпкана и по-тиха от всякога. Възду-

хът в нея, твърд като лед, присядаше в гърлата и давеше тези, 
които се опитваха да го вдишват.  

Всички първокурсници от целия Факултет чакаха – да започ-
не първият им изпит. Всички билети бяха изтеглени. Всички 
въпроси бяха премислени или преписани. Чакаха… После един 
по един ставаха от местата си и без да помнят как сядаха пред 
катедрата и говореха – премисленото или преписаното… после 
отговаряха – на нови въпроси… Един по един – отново ставаха и 
без да помнят как, излизаха от залата. И там, на прага, животът 
отново боядисваше лицата им и ги поемаше в ежедневния си 
ритъм… приласкаваше ги и ги приспиваше… Коридорите и 
фоайетата отново криеха в ъглите си тъмните си сенки. Отново – 
тишината рухваше и разбитите й късове шумяха… Един по 



229 
 

един – първокурсниците минаха през стола пред катедрата и 
животът ги пое. 

Денят изтляваше. Снегът синееше. Небето беше бяло. 
… 
Вкочанена, Ели вървеше към новия си дом. Със сива маска бе 

покрила лицето си. Енергията й изтичаше отвсякъде – на едри 
капки капеше от върховете на всичките й пръсти. Където падаха 
– изникваха цветя от цветна светлина. Разцъфваха и избуяваха. 
Разпръскваха се – за тези, които можеха да виждат без очи. 

Домът й, топъл, се отвори и я прегърна. 

четвърта страница без дневник 

 Вечер е...  
Току-що изпитът свърши.  
Току-що се връщам у дома. 
  Искам да летя. 
 Светът е светъл и широк. 
 Нощта капе. 
 Белият сняг изтича от покривите на къщите. 
  Искам да летя. 
 Няма прегради… 
… 
Един взет изпит – той разделя света на две… 
Щастлива съм. Нощта е бяла. И аз съм в този свят. 
Прозорецът ми свети – проправя път през тъмнината. 
Прозорците на хората изяждат мрака… Разкъсан на трохи, той 

пада на земята – като снега, който се топи… 
Нощта е бяла… Ако протегна ръка, ще докосна светлината й. 

Светлината на всички прозорци, които светят… И знам – сега съм в 
този свят… Усещам човешкото присъствие – стените са без значе-
ние… 

Капчуците капят. Трамваите скърцат. Колите изпръскват лок-
вите и шумят… И всички шумове са в този свят. Сега и аз съм в 
него… заедно с момчето, което ме изпрати, заедно с жената, чиито 
токчета тракат по тротоара под прозореца ми, заедно с тези, чиято 
кола току-що профуча… заедно с всички, чиито прозорци светят в 
нощта… 

… 
Един отлично взет изпит – една срината бариера. 
Гледам света от птичи поглед. И бъдещето си виждам – без страх. 

Без ужаса на Утре и на Вчера… Без смазващата тежест от това, че 
месеците, които минаха и годините, които идват, ще бъдат стъпка-
ни – безцелно, безполезно… и ще бъдат захвърлени… и отрязани – от 
живота ми… 

Първият взет изпит – един преодолян праг. 
Бъдещето след пет години няма да бъде отрязано… Дали??? 
Отблъсна листа от себе си. Лицето й прие всички цветове на 

нощта. Във вените й пулсираше цялата изгубена енергия на 
света. Цветя от цветна светлина цъфтяха в артериите й. Избух-
ваха и се разпукваха – беззвучни експлозии, посели семената си в 
кръвта… 
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И беше жива – в този свят. 
… 
Бързаше – щастлива – към ваканцията, която идваше след из-

пита… до новия, до следващия, до края… 
Бързаше – към своя дом, към своя град. Към всички, сред кои-

то беше жива и обичаше… 
Бързаше – свободата пулсираше в нея и я правеше независи-

ма от “трябва” на ежедневието, което бе загърбила, сега, когато 
беше в сесия. Дните и нощите се сляха в ликуваща въртележка 
от часове на четене, на учене, на писане, на празници… на съ-
нища, в които беше жива… 

Дните и нощите минаваха – неразличими. Четеше – не от 
одърпаната си тетрадка, в която бе водила записки по лекциите, 
които бе слушала, а от съвсем нова двутомна монография, която 
купи по препоръка на преподавателя.  

Структурата на материята се подреждаше пред погледа на 
скритите в главата й очи. С тях проглеждаше и виждаше света 
такъв, какъвто беше в скритата си същност… И бе щастлива – 
опиянена от новото познание. Химията, която не обичаше, но 
беше учила, мечтаейки да стане молекулярен биолог, сега й 
показваше скритото си лице, което съвсем не бе непривлекател-
но. 

Това ли бе Пътят? 
Дните, изпълнени с учене, но не с онова, задължителното, за 

изпита, а с учене от желание за познание, се редуваха с нощите, 
когато Вселената отново отваряше вратите си и всичките й небе-
са, с целия живот, заключен сред Слънцата й отново се изсипва-
ха в стаята на Ели и в главата й. Всички въпроси, заспали през 
деня, през всички дълги дни на краткото й следване връхлитаха 
като рояк от гладни насекоми и хапеха, как хапеха, и плът отна-
сяха с кръвта, която пиеха… 

И тя пишеше, прозорецът й светеше – прогаряше пътека в 
тъмнината… 

пета страница без дневник 

…Продъниха се небесата. Изсипаха се звездните потоци… 
Нагъната като кора на мозък е Вселената. Галактиките се докос-

ват – като неврони… Пробягва ток през тях – като наченки на съзна-
ние… 

Пробужда се Вселената – трепти с хилядите милиони звездни ку-
пове… Блести, върти се, изтича се душата й – през хилядите милио-
ни звездни бездни… 

Души се – като сварена кора на мозък е главата й… 
Кой ще й счупи черепа – да се роди... 
… 
Кой ще ми счупи черепа – да се родя? 
Пишеше. Върху изписаните бели страници Вселената се 

раждаше отново. Дните идваха след нощите, часовете един след 
друг изгубваха минутите си в бездната на Вчера. Идваше Утре.  
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И изпитът идваше – все по-застрашителен… Разбягаха се – 
скритите Слънца в далечните пространства… 

… 
Добре познатите бели фаянсови плотове кротко блестяха под 

бялата луминесцентна светлина на лампите в лабораторията. 
Разпръснати по добре познатите си работни места, първокурс-
ниците от първа група кротко чакаха началото на изпита по 
неорганична химия. Тихи и бели, те се опитваха да изгонят бя-
лата празнота от главите си.  

Тиха и бяла, Ели искаше да погълне всичкото бяло край себе 
си и в него да види бялото лице на Петя, която не бе в стаята… 
Не успяваше. Бяло аморфно петно, в което битието оставаше 
неструктурирано, зееше в главата й на мястото, където би тряб-
вало да види очите на Петя. И нямаше път, пътека, пролука… 

Всички билети бяха изтеглени. Всички въпроси бяха премис-
лени или преписани и написани лежаха върху белите подписа-
ни и подпечатани листи на Института. Един след друг студен-
тите ставаха от добре познатите си работни места и сядаха пред 
катедрата, за да бъдат изпитани. 

Бяло бе. И празно… като неизписан лист. Нямаше дори сян-
ка от силуета на Петя… 

С неизписан лист Ели седна пред преподавателя. Говореше – 
и структурата на материята се раждаше отново.  Пишеше – и 
принципите на равновесието в природата се подреждаха строй-
но върху листа. С поглед в бялото, което я отвеждаше  в сърцето 
на неструктурираната същност на битието, Ели виждаше отго-
вора на всички въпроси, които изпитващият й задаваше.  Не 
виждаше само отговора на своя въпрос. 

И нямаше дори сянка от силуета на Петя… 
Изпитът свърши – още едно препятствие бе преодоляно. И 

пътят напред бе олекнал – с още едно стъпало.  
… 
Ели вървеше по жълтите плочки, мокри и хлъзгави от снега, 

който валеше и се топеше върху тях. Главата й пулсираше от 
болка, клепачите изгаряха очите й и всяка крачка бе ад за стави-
те й. Снегът падаше върху лицето й на мокри късове,  падаше по 
покривите на сградите и клоните на дърветата и ги правеше 
бели, преди да се стопи. И когато се топеше – пак бял падаше – 
по тротоарите и по градинките с измръзнала трева. И беше бяло 
– дори небето, от което падаше снегът… 

Ели вървеше по жълтите плочки, изтрити от бялото върху 
тях. Не й трябваше бяло. Вече знаеше, че Петя си е отишла – още 
след първия изпит – обратно… По същите улици, при същите 
хора, със същите погледи… от които тъй дълго бе бягала… Зна-
еше го – не от бялото в главата си, чрез което се докосваше до 
нея, а от празното в очите на хазайката й и от празния сигнал в 
телефонната слушалка… 

… 
Тишината капеше на късове и се утаяваше на дъното на стая-

та. Телефонът звънеше и продраният му грак се опитваше да 
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разруши плътната утайка. Петя знае-ше кой звъни – чудовищата 
се отдръпваха към сините стени на стаята от синкав мрак. Умът 
й бе свободен – най-после никакви прегради нямаше пред нея. 
И можеше да бъде навсякъде – сега и тук. И беше – тук, в стаята 
от синкав мрак, и там - в телефонната кабина, от която й звъне-
ше Ели. Но не можеше да вдигне слушалката. Както вчера не бе 
могла да стане и да отиде на гарата и да отиде на изпита… 
Твърде тежко изпитание се бе оказал Изпитът… Повече от твър-
де тежко… И бе заспала – вчера -  последния си сън… Най-после 
спеше – дълбоко и завинаги… почиваше си – от всичките чудо-
вища на синкавия мрак…. 

Отново и отново я събуждаха. Не искаше, но я събуждаха. 
Отново страх пълзеше – отвсякъде… Далечните стени на стаята 
се приближиха… Страх капеше върху лицето й от тях… И пог-
ледът не стигаше – да го отблъсне… Маската върху лицето й, 
през която вкарваха въздух в дробовете се превърна в проводник 
на страх… Иглата, пробила плътта й, през която капеше кръв 
във вените, преливаше страх… Отново и отново… не искаше… 
да бъде будна… не искаше да бъде жива… не искаше – чудови-
ща от синкав мрак… 

…Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на 
стаята. Телефонът звънеше и продраният му грак кънтеше, уд-
ряйки се в сините стени… Петя спеше последния си сън. Умът й 
още бдеше и гонеше чудовищата вън… 

… 
Празният сигнал в телефонната слушалка пищеше – като вой 

на сирена. Блъскаше в стените на стаята и тя ехтеше – като кам-
бана. Разлюляна, Ели стоеше в голото пространство… Болеше… 
Всеки вой се забиваше в плътта й като пирон… Болеше… Кой я 
приковаваше – към кръста, който не бе могла да понесе… Не 
беше нужно да пита “Кой?”… Тя знаеше… болеше… защото 
знаеше, че трябва, че би могла да носи кръста… но бе избягала… 
далече, там, където бяха тези, които я обичаха, където беше ле-
ко… и нямаше бодли… болеше… 

Висеше на кръста си, разлюляна в голото пространство на 
ума си. Сама го беше изковала. Сама бе сложила пироните в 
плътта си… И болеше – не само в голото пространство на ума… 
Искаше да бъде мъртва – да я няма, да не я е имало… Защото не 
можеше да изкриви пространството и да върне времето назад… 
Болеше… 

… Не искам вече нищо… Само – листата на забравата да ме пок-
рият… саванът им над мене да увехне… сред жълтите му молекули 
да се скрия… душата си от тялото си да изтрия – и болката да сек-
не… 

Ели гледаше жълтите прозорци на отсрещната сграда. Свет-
лината им щедро струеше – плътни потоци се изливаха от нея 
върху мократа улична настилка. Покривите на къщите и клони-
те на дърветата отново бяха оголели. Закъснели капчуци изцеж-
даха последните си капки сняг. Светът отново беше чист и млад. 
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Отново намираше пролука в него. Отново – искаше да бъде сил-
на и да превърне пролуката в пътека, в път… 

Изписаната бяла страница лежеше под ръката й, поела всич-
ки болки… 

… 
Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на 

стаята. Не искаха да я загубят, но я губеха. Животът бавно се 
изцеждаше от всички клетки…  

Слънцето – жълто – светеше в прозореца. Лъчите му – жълти 
– оставяха жълти петна по стените… Равни и гладки, скрили 
отвъд себе си всички чудовища… 

Свободна бе – най-после и завинаги… Умът й, свободен, се 
рееше сред жълтия прах, който като златен пясък падаше към 
дъното на стаята… Жълта, тя се въртеше в жълт танц… Лете-
ше…  

И беше вън – най-после и завинаги… 
 … Не искам вече нищо… 
Щастлива бе – най-после и завинаги… 
 … Само… листата на забравата да ме покрият… 
Изливаха се – като от фуния, погълнала разцъфнал сок и 

аромат, изплюла ги в шише, затворено завинаги… Изляха се – 
завинаги изтляха всички случки и всичко, което не се случи… и 
всичко, което пареше от болка и от страх… Олекна… главата й, 
клокочеща от мисли… душата й, от болка удушена… Разпръсна 
се – безбрежна над света. 

 …Саванът им над мене да увехне – сред жълтите му 
молекули да се скрия… 

Скри се – в спиралните ръкави на Галактиката… Сред жъл-
тите звезди… 

И бе щастлива с всичките си милиони клетки, които изгоряха 
и се сляха с енергията на Вселената, запазили душата й… 

 … Душата си от тялото си да изтрия… 
 … И болката да секне… 
Бе секнала – сред жълтите листа на падаща гора, увита със са-

ван от жълти молекули… 
Тишината капеше на късове и се утаяваше върху дъното на 

стаята… 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА 
Беше топло. По-топло, отколкото през пролетта. Небето беше 

наситеносиньо, като през лятото. И като през лятото слънцето 
печеше. Само черните клони на дърветата напомняха, че още е 
зима. Отърсили се от студа, олекнали от зимните си дрехи, опи-
янени от усещането за раждащ се живот, хората бързаха шумни, 
тъпчеха улици и тротоари и не виждаха черната кал под нозете 
си. 

Превита под тежестта на пълния си сак, увита в тежкото си 
зимно яке, Ели нехаеше за голите дървета и усещането й за про-
лет я правеше лека. 
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Сесията свърши. След няколко дни новото й всекидневие 
щеше да я погълне с новото си разписание и с ново “трябва”.  
Опиянена от пролет, Ели вървеше към него – достатъчно силна, 
за да не му позволи да я смели. Новият й дом, приветлив, я очак-
ваше заедно с обитателите си, които й ставаха все по-близки. Тя 
се гмурна в топлината му. Стаята й я приласка, пое тежестта й и 
прогони умората. На масичката чакаше писмо, надписано с ед-
рия, небрежен почерк на Диляна. Пролетта звънеше – отвсякъ-
де. Отвсякъде струеше усещане за нов живот и за очакване. С 
очакване за ново, Ели разкъса плика. 

И то я връхлетя. 
Зелените зеници на Диляна изтичаха от редовете. Зад тях, 

бодливи, надничаха короните на борови гори и тихо шушнеха 
обещания за нещо, което ще се случи. Някъде далеч, далеч, пул-
сираше затрупаната болка на несподелени дни. 

Ели сгъна писмото. Разтовари съдържанието на тежкия си 
сак, извади от гардероба най-дебелия пуловер, който имаше и го 
натъпка в раницата, с която ходеше на лекции. Погледна часов-
ника си и видя, че има достатъчно време, за да се качи на след-
ващия влак за Пловдив. Преди да хукне обратно към гарата 
грабна от етажерката, която все повече натежаваше от книги, 
малък бележник с твърди корици и го прибра в джоба си… 

… 
Влакът тракаше с добре познатия ритъм на всички влакове. 

Слънцето печеше през прозореца му, клепачите на пътниците 
му натежаваха. Сънна тишина се стелеше над всички купета и 
вагони. Дори мухите спяха, залепнали за прашните стъкла. Ос-
танала сама в заспалото купе, Ели усещаше как умората пълзи и 
завзема цялото й тяло – до мозъка, който не можеше да спи.  

И трескав, сънуваше буден. 
Един след друг образите се раждаха и се разпадаха. Една след 

друга картините оживяваха и се разпиляваха. Ярки, плътни, 
триизмерни – както в ранното й детство - те изгониха околното 
пространство, настаниха се пред очите й – като сцена сред която 
можеше да съществува – като героиня от пиеса или филм.  

Картините се разпиляваха, тогава, в тъмните безлунни нощи, 
изтляваха върху стените на тъмната й стая, оставаха без думи, 
недоизмислени… и ненаписани умираха. Но празникът остава-
ше. 

Влакът тракаше – като всички влакове и сънуваше съня си. 
Картините се раждаха в главата й – изгониха пространството в 
купето – не искаха да са подвластни на мързеливия й ум. 

Болеше. Слепоочията й пулсираха, но болката не идваше от 
образите, които дрънчаха в черепната й кутия. Болеше друго – 
онова, което не бе направила, а те крещяха да направи, поне на 
сън, поне на лист хартия… поне един живот да се опита да спа-
си… 

Влакът тракаше – сънуваше съня си. Ели сънуваше своя – на 
белия лист. 
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ОПИТ ЗА РАЗКАЗ ИЛИ НОВЕЛА  

Белите завеси изглеждат сребърни от слънцето и синьото на небе-
то. Полъх на вятър ги издува, хвърля ги в бялата стая… Бяла тиши-
на, и в нея – музика… Чисти тонове, които се губят в дълбокото на 
голямата октава… вълни… Два силни акорда и отново сребърни зву-
ци, устремени нагоре – към синьото, към слънцето… Отново – пре-
пускащи леки тонове и красота до болка. Незрима, неосезаема, залеп-
нала там, в опакото на очите, или някъде дълбоко в мозъка, където 
всеки звук е образ и движение… 

Ели гледаше мръсните пердета на прозореца в купето и 
слънцето, което прозираше зад тях. Някъде далеч звучеше Бах. 
Влакът тракаше и шумът от колелетата му, удрящи се в релсите, 
се превръщаше в рев на прибой по време на буря… И виждаше 
себе си – сляла се с бялата пяна на вълните. Отново усещаше 
напора на стихията, и опиянението – да бъдеш част от нея. Ели 
гледаше с празни очи празното пространство на купето. И виж-
даше тълпа – шумна тълпа на мокрия бряг… настръхнала тъл-
па… И един мъж, побеляващ пред очите на всички, пише върху 
пясъка все по-големи числа… сумата, предназначена за този, 
който извади от морето детето, което вълните отнасят… вълни-
те, които с грохот отнасят и част от брега… Настръхнала тълпа – 
никой не влиза в бурята, за да спаси детето… 

Ели гледаше с празни очи празното пространство на купето. 
Някой някога й бе разказал тази трагична история и тя завинаги 
бе залепнала за вътрешната страна на клепачите й и пареше. 
Днес гореше… Днес – как би искала да би могла да бъде там… 
Една от тези, на брега, заливан от вълните… Как би искала да би 
могло – поне веднъж да влезе в морето и да изпита напора на 
бурната му мощ не заради себе си, заради друг… Как би искала 
– поне веднъж да би могла не себе си – друг да спаси… Не бе 
могла – когато трябваше. Гореше болката в душата й. И пишеше 
– за да изхвърли изгорялото от себе си, да го превърне в нещо 
друго… И не можеше. 

Думите умираха върху листа. 
 

- На брега е имало много хора… Защо тръгнахте Вие? 
- Беше им студено… 
- Студено?! 
- Денят беше студен – не като през лятото. Вятърът духаше, ми-

наваше през кожата и плътта… костите измръзваха… 
- На Вас не Ви ли беше студено?                                                         
- Не… Ако ми беше студено, нямаше да вляза… 
 

Влакът тракаше – монотонно и глухо – като диалога, който 
Ели пишеше. За първи път оставяше образите да говорят – с 
думи. Ярки, плътни, триизмерни – те се раждаха в главата й – с 
ясно минало и с неясно бъдеще, като всички хора… и с настоя-
ще, в което място за думи нямаше… Героите й намираха съдбата 
си, прелитайки през цветни небеса и лумнали картини, в които 
животът им изгаряше за миг. Един след друг се трупаха „рома-
ните” в главата й – видени, недоизмислени и ненаписани. 
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Влакът тракаше – монотонно и глухо. Ели пишеше опиянена 
първия си диалог… Очите й, празни, гледаха празното прост-
ранство на купето и виждаха бяла болнична стая със сребърни 
пердета на прозорците… бяло болнично легло и в него, бяла, 
лежи новата й героиня и умира… смъртта витае в стаята – съв-
сем осезателна. 

 

 - Не се ли страхувахте, че няма да се върнете? Не се ли стра-
хувахте от смъртта? 

 - Не… 
 - Означава ли това, че сте смел човек? 
 - Не… Не мислех… 
 - А сега какво мислите? 
 - Не съм смела. 
 - Какво мислите за смелостта? 
 - Не вярвам в смелостта… 
 - Означава ли това, че отричате смелостта като човешко 

качество… или като идеал? 
 - Не отричам нищо. 
 - Не отричате, че има смели хора, че има герои? 
 - Има глупави хора, има немислещи хора, има хора в безизхо-

дица… Има преситени хора, има уморени хора, има горди хора… има 
и страхливци… Всички те са смели. Или, ако предпочитате – герои. 

 - ?!  
 

Влакът тракаше глухо. Монотонно изяждаше разстоянията 
между гарите. Хората – като в сън слизаха и се качваха в спящите 
вагони. И мухите, проспали разстоянията между гарите, се съ-
буждаха и излитаха през прозорците – в друг свят, непреодоли-
мо далеч от техния. И се изгубваха… 

И Ели се изгубваше. Тя пишеше своя диалог – опиянена; ос-
тавяше мисълта си да лети – от тема на тема – увлечена в спор с 
неизвестен опонент. Опитваше се – да изхвърли върху листа 
всичко онова, което бе кипяло и прекипявало в главата й и което 
имаше нужда като бистър дестилат да се излее и да опиянява. 
Опитваше се – да запази структурата и да развие действието на 
онази първа представа за разказ или новела, която в един миг – 
съвсем цялостна, с цветен беззвучен взрив се бе запечатала в ума 
й. Опитваше се – да гледа в празното пространство на купето и 
да задържа разпадащите се контури на болничната стая, в която 
се развиваше действието, което описваше… и от отломките да 
извади върху белия лист подробностите на детайлите… 

 

 … Небето зад бялата завеса е мастилено. Няма звезди. Сту-
дено е. И тъмно. Тихи стъпки спират пред бялата врата; пред бялото 
легло. Спокойствието, очакващо смъртта е нарушено – за кой ли път 
– от безсмислени въпроси… 

 - Какво почувствахте, когато стъпихте отново на суша? 
 - Умора… 
 - Не се ли почувствахте… как да кажа… Герой? 
 - Няма герои… 
 - Наистина ли мислите, че човек, спасил друг човек от 

смърт, рискувайки живота си, не е герой? 
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 - Ако говорите за мен, тогава, на брега… Не съм. Беше слу-
чайно. Бях сама… Ако не бях сама, нямаше да тръгна… Нямаше да 
видя тълпата, нямаше да разбера защо се е събрала… Щях да отми-
на… Случайност е това, че влязох. Да бъдеш на мястото, където 
трябва; да бъдеш там, когато трябва, за да направиш това, което 
трябва… не е геройство… 

 - Вие не мислите, че сте герой – добре. Но защо отричате 
всички герои? 

 - Не отричам нищо и никого – така мисля… Фанатиците не 
са герои. И войниците не са герои… Да умреш за нещо, в което вярваш 
– не е геройство… Да умреш, когато в нищо не вярваш – пак не е ге-
ройство… Да умреш, когато животът ти е само страх от смъртта 
– и това не е геройство… 

  

Пишеше – моливът скърцаше върху листите на бележника – 
като спирачка на влак. Тя не чуваше нито молива си, нито влака, 
спиращ по гарите. Чуваше само… Своя глас? Или гласът, казващ 
нейните мисли… И оня, другият глас – чуждият, неизвестният… 
На неизвестния опонент? Или нейният глас, провокиращ мис-
лите й… Все едно – тя ги чуваше – в събудилото се купе, в събу-
дения влак, който, настръхнал очакваше пристигането в послед-
ната си гара. Шумни, хората говореха; местеха багажа си; сядаха 
и ставаха; влизаха и излизаха; блъскаха вратите и прозорците; 
дояждаха закуските си и се смееха. Героинята на Ели, която и 
беше и не беше Ели, умираше. Бялата й стая потъваше в нощта. 
Човекът, записал последните й мисли си отиваше… Ели пише-
ше, моливът скърцаше, влакът пристигаше… 

 

 Сребърното на слънцето избеля, после потъмня и се превърна 
в кърваво. Синьото на небето стана мастилено, а после черно. И звезди 
има, но не светят… 

…..… Прозорците отново станаха сребърни, а звездите си 
отидоха. Луната – голяма, кръгла и бяла, е залепнала за прозореца и 
прави въздуха в стаята да прилича на прозрачен метал… Трудно се 
диша в сребро… Тихо е. Толкова тихо, че няма да чуя смъртта… 

... 
Ели отново сложи трите точки и спря. Не искаше да пише в 

първо лице. Не искаше да се отъждестви с тази, за която пише-
ше. Тя вече бе излязла от контрола й и живееше свой живот и 
умираше. И беше герой, какъвто – Ели знаеше, че тя самата ни-
кога няма да бъде… Но от границата на Битието с Нищото, коя-
то бе създала, чуваше мислите на момичето, което бе създала и 
не можеше да спре ръката си, която пишеше това, което бе в 
главата на онова момиче… което бе и в нейната глава… което 
бе… 

Не искаше да мисли. Пишеше… 
 

 ….. Искам да видя Слънцето… Искам да си представя, че 
плувам в слънчева пътека… Искам… 

 Луната все още е залепнала за стъклото. Небето все още е  
черно, а завесата – сребърна от лунни лъчи. Статичността на абсо-
лютната нула ме смазва. Светът се срина върху мен… Утре няма да 
мисля… Не искам да мисля – за Утре…Не искам – да плача от 
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смъртта; да плача за живота… Сълзите текат… Замръзналата Луна 
е заседнала в гърлото ми, ще ме задуши… Искам да видя Слънцето… 
….. 

… 
  Луната залезе. Небето избеля. Студено е – денят е близо. 
Слънцето светеше в широко отворените очи и проникваше до гън-

ките на мозъка през дупките на мъртвите зеници… 
  

Моливът спря да скърца по листа. И спирачките млъкнаха, 
най-после спрели влака. Шумни, хората ставаха от местата си, 
местеха багажа си, провикваха се през прозорците и махаха с 
ръце на посрещачите си, блъскаха се в тесните коридори и стъ-
пили на перона, хукваха към нечии прегръдки. 

Гледаше със слепи очи сляпото пространство на купето. 
… 
Старите кестени протягаха грапави клони към небето и пок-

риваха земята с тежките им сенки. Ели вървеше под тях и прес-
качаше слънчевите петна, като скрити препятствия. Очите й, 
слепи, виждаха само бялото лице на Петя, което, като повей на 
вятър, се промъкваше между тях. От думи нужда нямаше. 

 - Знаех, че ще дойдеш някога… и идвам – да те търся тук… 
Оздравях… от сините чудовища на мрака… не ме ядат… и болка 
няма…  

“Не искам вече нищо – само… листата на забравата да ме покри-
ят…” 

 - Как го научи?! – мозъкът на Ели се бе сгърчил като из-
сушена слива и всички неврони, с които се опитваше да улови 
образът-мисъл на Петя изгоряха.  

 - “Саванът им над мене да увехне, сред жълтите му молекули 
да се скрия… и болката да секне “…скрих се… и секна болката… все 
плувам в жълто…като в слънчеви лъчи…както оня ден, когато бях 
навсякъде и виждах всичко отнавсякъде... И бях при теб, видях… жъл-
тата гора в съня ти… И в този стих се скрих и оцелях… 

  „Душата си от тялото си да изтрия”… изтрих я, а болка-
та болеше… 

Очите на Ели бяха сухи – от взиране; устните – залепнали, из-
гризани. Старите кестени протягаха грапави клони към нея и 
хвърляха тежките си сенки към небето. Петя промъкваше силуе-
та си край дебелите им стволове – никога не бе била по-красива 
– по-млечнобяла, по-захарнорозова, по-наситеносиня… Очите 
на Ели изгоряха – от взиране. Нищо нямаше сред дърветата. 
Всичко бе в ума й… 

 - Не се страхувай от смъртта, ти я познаваш, знам го… - 
умът на Петя, или това, което бе останало от него, нахлуваше в 
главата й с такава сила, че мозъкът на Ели се сгърчи повече от 
изсушена слива – Не се страхувай и от мен… ще си отида, когато 
пожелаеш… Но кажи ми, защо дойде – наситени, очите й се сливаха 
с небето, което бе залепнало за свода от преплетени корони над 
старата алея. 

 - Защо ме питаш? Ти виждаш в умовете… защо не взимаш 
това, което искаш? – въпросите трептяха, уловени в невронната 
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мрежа на мозъка й, и Ели не знаеше дали ще стигнат дотам, до-
където ги бе отправила. 

 - Защото не е лесно… и не трябва… и не навсякъде мога да 
погледна… - Петя се усмихваше и захарните устни хрупаха – Не 
мога да надникна в ума на твоята приятелка… в ума на планината, 
също… Кажи ми, каква е твоята приятелка… кажи за планината 
също… - очите й грееха като слънца в бяло небе. 

Ели мълчеше. Тишината бе сляпа край нея. Кой открадна 
синьото и жълтото от света?! Мислите й излизаха безцветни от 
пулсиращата й глава… 

 - … Аз съм удавникът… А тя е салът… Аз още плувам върху 
нея… 

 - Не, ти си балонът, с който тя лети… Ти не се давиш, ти 
оцеляваш… дори когато пишеш новели за удавяне… 

 - Не, аз не съм балонът, с който друг лети… А ти? 
 - За мене – нищо. Кажи за планината… 
 - Тя е островът, върху който всички стоим… Това знам 

днес… А утре – е за Утре… 
 - Тогава – дотогава! Сбогом ! – и силуетът й се скри. 
Ели се взираше с изгорели очи сред слънчевите зайчета, иг-

раещи в грапавите корони на старите дървета и търсеше лицето, 
което бе изгубила… Или не бе изгубила? Щом всичко бе в ума й. 

 … 
Шумът на булеварда, грабнал забързаните си автомобили, 

помете от главата й всички картини и заглуши думите, онези, от 
които нужда нямаше. И мислите останаха неказани. Светът из-
бухна в жълти багри – като гора, задръстена от падащи листа. 

Вратата на чуждата стая се отвори. Жълтото стана по-малко 
жълто. Стече се върху гладките й стени и се утаи на пода. Ели 
стоеше на прага. От очите й струеше бяла светлина. Диляна 
литна от мястото си и я прегърна. Лицето й грееше, бяло. 

- Дойде! Знаех, че ще дойдеш! Чаках те… - гласът й прелива-
ше от неовладени емоции, които я задавиха, и без да разбере 
кога и как, от блесналите й очи потекоха сълзи. 

Очите на Ели бяха сухи. Устните – изгризани. 
- Добре ли пътува? Сядай! Разказвай… Толкова много неща 

се случиха, че не знам с кое да започна… но ти знаеш, разказ-
вай… - думите й, задавени от сълзи и щастие, бавно намираха 
брод през оглушалите уши на Ели. 

- Кажи за планината, кога ще тръгваме нататък? Отдавна 
имам нужда да хвана нещо живо и диво в ръцете си… - най-
после успяла да преглътне бялата топка от нагърченото бяло на 
сляпото пространство на купето, Ели заговори и гласът й клоко-
чеше от напора на топлината, която бе заключила, затрупала, 
забравила дълбоко в себе си... 

…Започна своя разказ – за новия си дом, за новите си дни… за 
всичко, което би могло да бъде нейния живот. Жълтото изпълзя-
ваше от ъглите и някъде сред него, затрупани, надничаха жъл-
тите коси на Петя. Диляна, уморена бе седнала на стола си. Из-
цедена бе – от всичко в себе си, и не знаеше защо. Гласът на Ели 
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вадеше от нищото картини, които я караха да се усмихва, нахлу-
ваха в ума й и я изпълваха с усещане за щастие и цялост… 

- Утре… 
 И стаята отново стана такава, каквато бе била. 
… 
Автобусът ги изсипа и тръгнаха – дрипава редица момчета и 

момичета. Шум-ни, шумно газеха по тихите пътеки на гората. 
Храстите протягаха към тях корави длани, прегръщаха ги с на-
пъпилите си листа и нежно ги люлееха, в съня си. Слънцето, 
прокудило облаците, се опитваше да ги събуди. Гората дишаше 
– с всичките си клони и пълнеше с живот планината, по чиито 
меки хребети пълзеше. 

Буйни, студентите крачеха по каменната й пътека, къртеха 
почва от гръдта й, газеха скритата влага на оголени лишеи и 
пиеха дъха й.  

В средата на редицата, мълчаливи, Ели и Диляна вървяха към 
върха. Кръвта пулсираше в ушите им, блъскаше под слепоочия-
та им и караше буцата, заседнала в гърдите им да големее. 

Листата бавно капеха – като черен сняг се утаяваха по грапа-
вите хълмове. Светът пулсираше – дълбоко в душата й. И там, в 
самия край на края, до който сетивата се докосваха, Ели видя 
лицето на планината… 

Диляна летеше – като горска нимфа стъпваше по стръмната 
пътека. Кръвта в ушите й пулсираше, под клоните оркестър 
свиреше, прозрачна, между тях се криеше Жизел. Обръчите 
падаха. Един след друг се пукаха… изправена на розовите пал-
ци, Диляна танцуваше по върховете на крехките треви… 

Слънцето залезе, въздухът се вкочани. Плъзгава като пързал-
ка стана тъмнината. Шумни, студентите се скриха в тясната хи-
жа и загърбиха планината. Огънят пукаше в опушеното огнище, 
въздухът лютеше. Люта ракия се лееше. Продрани песни про-
дираха тишината. Скрити в най-тъмния, в най-тесния ъгъл, Ди-
ляна и Ели мълчаха. Очите им струяха с бяла светлина. Уловила 
пулсиращите им души, планината тихо шепнеше в ума им това, 
което те самите не можеха да изрекат. И болката в душите им 
пулсираше – чий бе животът, който тъй хищно ги обсебваше, че 
място за тях самите не оставяше… Затворила очи, Диляна виж-
даше как прозрачното й тяло, облечено в рокля от цветна свет-
лина лети над прашна сцена, а някъде оркестърът гърми… Съл-
зите, парещи, пробиваха стиснатите й клепачи, зелената трева, 
израсла на върха, галеше горящите й палци… Лют дим като 
люта ракия пролази към тях… Затворила очи, Ели виждаше 
залепналите за клепачите й мисли – ярки, триизмерни светове, 
които знаеше, че може да събуди. Сълзите пареха под стиснати-
те й клепачи. Лют дим проби преградата й към света… 

Шумни и буйни, студентите пееха. Навън ревеше нощта. 
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ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА 
Семестърът започна – далеч остана свободата. Относителната 

свобода на сесията и разюзданата свобода на ваканцията. Умо-
рата настъпваше отвред. Задължителните ненужни часове тихо 
отравяха духа; тихи, убиваха ума. Усилията да бъдат подготвяни 
ненужни неща бавно изяждаха личността. Ели живееше във 
вакуум. Светът отново се бе отдръпнал надалеч. И беше празно. 
Образите – ярки и цветни, се тълпяха пред очите й, героите й 
оживяваха, говореха, крещяха, страдаха и оцеляваха… но нищо 
не можеше да запълни вакуума, зейнал след Петя. Ели гледаше в 
бяло и бъдещето беше далеч… 

Отдала своя дан на задължителното, тя крадеше часове от 
нощта, опитвайки се да ги направи свои и чрез тях да запази за 
себе си поне тази част от живота. 

НОЩЕН ДНЕВНИК НА ЕЛИ 

Случайно видях отражението си в огледалото и се стреснах – бях 
забравила колко грозна мога да бъда. Сивожълто лице с устни от същия 
цвят, и очи, които не гледат… Ходещ труп – това съм. Или робот 
от VІІ поколение (тези, които ще бъдат измислени след десет години). 
Способна съм само да уча. Отдавна спрях да говоря; дали мисля – не 
знам. Знам само, че мозъкът ми се е изцъклил като масло в тиган, и все 
по-добре възприема. Може би това е “качественият скок.” И друго 
знам – заспалият мозък започва да се събужда, когато пиша и безна-
деждно заспива, когато чета. Обичам да чета – заспала скривам мозъка 
си и хуквам по чуждите пътеки, на чужда мисъл, в чужди светове. 
Заспала скривам себе си – от себе си. За да не питам – коя съм… 

Часовникът звъни – изтръгва ме с продрания си глас от унеса… 
Ели захвърли листа и избърса сивожълтото отражение от 

прашното огледало. Среса косите си, сложи червило на устните 
си и се усмихна. Очарователната й двойница я гледаше от стена-
та. Скочи в тесните си джинси, преметна сака си през рамо и 
хукна – към утробата на Града, който, гладен я погълна. 

Затворил товара си от хора, автобусът кротко пълзеше по Ца-
риградското шосе нагоре, през гората… Забравила тълпата край 
себе си, забравила коя е, Ели пътуваше към Училището, лицето 
й отново беше маска в сивожълто. Денят умираше с угасналите 
слънчеви лъчи, но нейният започваше – свободният от задълже-
ния. Извадила бележника си, бързо драскаше по белите му стра-
ници. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

 Отново пътувам към училище. Ще се занимавам с програми-
ране и с един компютър, когото още не познавам добре. Запознахме се 
преди четири седмици. През първата изпаднах в депресия, когато 
открих, че той се различава основно от всички компютри, които 
познавам (а аз все пак съм програмист). През следващите две се отмо-
рявах, изяждайки полезна информация за него. После дойде четвърта-
та седмица. Тази седмица. Изтощена съм. 
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Главата ми тежи и не зная какво да правя с крайниците си. 
Това е моята спирка. Дали?! 
Автобусът я изплю. Вятърът наежи косите й – като птица, ко-

ято отръсква от себе си досадата на света. 
Свободна бе – докато крачеше по прашните алеи към Инсти-

тута. Свободна бе – когато крачеше по мрачните му коридори. И 
пред компютъра свободна бе – дори докато го товареше с чужда 
информация, купувайки така познание за нея. Гласът на порти-
ера я изхвърли от двоичната вселена на компютърната логика. 
Отиваше си – изтощена. 

… 
Пролетта нахлуваше с всичките си измерения. Соковете на 

земята съживяваха дърветата; те съживяваха града. Отиваше си 
март – с кални локви и с бели плодни цветове в косите. Дойде 
април, с ваканцията си, която върна времето назад, с години. 

Ели посрещна Ана в новия си дом. Щастливи бяха – като 
ученички, избягали от час. След последната лекция Ели тичаше 
вкъщи, захвърлила всички прашни маски и цялото познание, 
което можеше да й даде двоичната вселена на компютрите. И с 
Ана хукваха по прашните улици, скрили безброй изненади, 
достъпни само за повече от един чифт очи. А вечер театрите ги 
приютяваха, отваряйки им нови светове. И нещо се случваше. 
Всяка вечер се случваше, всеки ден – пир за духа… Но светът 
оставаше същия – не за тях подреден. Бягаха дните, връщаха 
времето – запратиха го – там, където бе било.  

И тогава, в последната вечер, онази, която щеше да се вклин-
чи в монотонната права на настоящето, светът се взриви. И вече 
нищо не бе същото. 

Нощта преваляше. Ели бе в своята стая, в своя нов дом. Изпи-
саните страници лежаха на нощната й масичка. Незаспивала, тя 
чакаше завръщането на майка си… 

ОПИТ ЗА РАЗКАЗ  

Връщаха се от премиера. Вървяха по дългата алея на парка към до-
ма си. Тази вечер тя беше много красива, излъчваше жизненост – изх-
върляше енергията си на снопове – в нощта. Вървеше под разлиства-
щите се дървета, те жадно пиеха от нея светлина. Държеше ръката 
на дъщеря си в своята ръка. Миришеше на празник и на пролет. Зеле-
ният дъх на листата правеше завръщането в къщи невъзможно. 

Отидоха на гости. Говориха за любовта. 
Как започна разговорът, никой не знаеше. Дори кой го започна - не 

се разбра. 
Двата лагера бързо се оформиха. Бяха недвусмислени и безкомпро-

мисни. Пространството в стаята се раздели. Двете му половини 
издълбаха траншея в средата й. Двадесетгодишните останаха от 
едната й страна; четиридесет и петгодишните – от другата. Два-
найсетгодишното дете балансираше по средата.  Би могло да се каже, 
че борбата беше за него. Ще повярва ли то в любовта? Двайсетгодиш-
ните знаеха, че след няколко години то ще мисли като тях – цинично 
и хладно, за човешките чувства. Четиридесет и петгодишните се 
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надяваха да спечелят детето сега, за няколко години да го накарат да 
вярва в красотата и силата на човешката любов. 

Тази вечер тя беше много красива и пръскаше жизненост край себе 
си – като фонтан от светлина. Никой не се учуди, когато тя каза, че 
ако позвъни на един човек, той ще дойде веднага – не бе го виждала от 
двайсет години. Беше прекрасна вечер, в която всички се шегуваха, 
говорейки за любовта – и майки, и деца. Никой не се учуди дори когато 
тя вдигна слушалката и далечният звън на чужд телефон проехтя в 
стаята им. 

Братовчедка й я познаваше от дете – буйно момиче с необуздан ха-
рактер и странни хрумвания. Познаваше и мъжът, на който звънеше – 
той бе част от общата им младост. 

Дъщеря й я познаваше от петнайсет години – нерешителна жена, 
която обича да говори, но не и да действа. Тя също знаеше на кого се 
обажда – знаеше всичко за нейната младост. 

В стаята бе тихо – отломка от света, захвърлена далеко. Само 
телефонната слушалка и тихия сигнал приличаха на надежда за връз-
ка и завръщане. 

Бе толкова тихо, че отвъдният глас прокънтя като гръмотевичен 
тътен. Шумът от затварянето на телефона бе изстрел. 

Никой не се учуди на тази развръзка. 
Племенникът й я познаваше малко – просто като чаровна жена. 

Племенницата й бе разочарована. За дъщеря й всичко, което се  
случваше в този миг, спрял потока на непрекъснатото време, за-

почваше да се превръща в присъда, без надежда за обжалване. 
Само братовчедка й чакаше. Знаеше, че това не е краят. 
Траншеята беше преместена. Сега тя очертаваше мястото, къде-

то подът на стаята пресичаше сферата, която отделяше жената с 
телефона от света. 

Тази вечер тя беше много красива. Стоеше сама в празното прост-
ранство край себе си и жизнеността й не стигаше дори да помръдне 
ръката й. Стените на сферата, която разделяше света на две бяха 
плътни, макар и невидими. Тя стоеше сама с телефона – изхвърлена. 
Стените отъняваха. Скоро пространството отново щеше да стане 
еднородно. Думите, които отново щяха да направят вечерта прият-
на и безлична стояха вече върху устните на двайсетгодишните. Нео-
бикновеното се бе докоснало до тях и отлиташе. Щеше да си иде без 
следа, без спомен, без нищо… 

Стените, които разделяха света, съвсем отъняха. Никой не обърна 
внимание на тихия телефонен сигнал. И на далечния глас, който нах-
лу в стаята. И на нейния глас, звучащ нереално. Цялата тя изглеж-
даше нереална – красива, жизнена, друга. Всичко бе друго – каквото 
никога не бе било. 

Дванайсетгодишното момиченце пляскаше с ръце, подскачаше из 
стаята и писукаше от радост – на какво ли се радваше? 

Двайсетгодишното момче се разхождаше от вратата до прозоре-
ца, хванал с две ръце косата си и недоумяващо шепнеше – “идиот” – на 
себе си ли го казваше, или на другия? 

Дъщеря й мълчеше. За нея приказката още не бе свършила. 
Братовчедка й се усмихваше – какво мислят двайсетгодишните бе 

без значение; любовта роди света… 
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Приятелят от преди двайсет години тръгваше към младостта 
си… 

Тази вечер тя бе много красива. И върна времето с двайсет години 
назад. 

… 
Дъщеря й стоеше сама в празната къща.  Дълго я чака, после – 

заспа. И беше щастлива, защото бе разбрала, че майка й е на двайсет и 
пет… и винаги ще си остане на толкова – поне за един  човек. Засънува 
– как идва утрото и каляската на Пепеляшка се превръща в светлина 
и само стъклената й пантофка се търкаля из праха. 

… 
Ели стоеше сама в празната къща. Дълго я чака. После заспа. 

И бе щастлива, защото бе разбрала, че майка й е на двайсет и 
пет… и винаги ще си остане на толкова – поне за един човек. 
Засънува – как идва утрото и каляската на Пепеляшка се прев-
ръща в светлина и само стъклената й пантофка се търкаля из 
праха. 

Утрото дойде. Ана бе много красива. Изхвърляше жизне-
ността си на снопове – като фонтан от лъчи. Лицето й, с двайсет 
години по-младо, се усмихваше – на този, за когото завинаги 
щеше да си остане двайсетгодишна… Изпрати я – до прага на 
дъщеря й. Ръцете им се докоснаха – за първи път, на раздяла. 
Душите им си останаха далеч – всяка в своето тяло… За няколко 
часа времето бе спряло. Но нищо не можеше да се промени.  

Вратата тракна зад гърба й. Изхвърлен бе отново от нейния 
живот. Отиде си. 

Отиваше си бавно под посиняващите клони на дърветата. 
Отново сам, отново както някога, когато тя си бе отишла, зави-
наги изтръгнала се от живота му… затрупана под хилядите му 
отломки… и пак изплувала – от нищото… за да го нарани. Кра-
сива беше тази нощ, в която времето се върна. И нищо не се 
промени. Красива беше – душата му посърна от ласката на пър-
вите лъчи. 

Вратата тракна зад гърба й. Изхвърли го отново от живота си. 
И нищо не се промени. Минавайки покрай огледалото в антрето 
видя откраднатия си от миналото силует – красива бе. Животът 
си отиде – кому бе нужна красота? 

Ели спеше, заровила глава в купчина изписана хартия, раз-
пиляна върху нощната й маса. Един лист отлетя и падна в ръце-
те на Ана. Разкривени, редовете се губеха в края му. 

ОПИТ ЗА РАЗКАЗ - финал 

Това, което се случи тази нощ бе необикновено – миг, изрязан от 
монотонната права на Времето. Повярва ли някой в Любовта? Разбра 
ли някой какво са двайсет години? Замислихме ли се за човешките 
чувства, за човешкия характер, за човешкия живот? 

Не знам... 
… 
Ваканцията остана далеч. Изгуби се в монотонната права на 

времето. И Ели се изгуби в нея. Дните минаваха – еднакви. 
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Загубила синьото и жълтото на света, тя отново виждаше в сиво. 
И само мислейки за бъдещето, тя тичаше в бяло поле.  

Дните я затрупваха - като тежки камъни.  
Няма ни – крещят… 
Само споменът  
остана ми. 
Болките – болят… 
Болеше – животът, който не бе неин. Уплашена да не изгуби 

себе си сред сивото – тя пишеше. Бележниците й, натежали от 
ежедневната болка се трупаха върху етажерката с книги. И бе-
лежниците, заключили между страниците си това, което пише-
ше не за да оцелее, а за да оцеляват други. 

Нощта преваляше. Прозорците на хотела светеха с мъждива 
светлина и очертаваха кривия му силует. Сломена от умора, 
захвърлила съня отвъд скритото дъно на човешките възможнос-
ти, Ели пишеше – в бележника за себе си. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

… Вече е неделя. Една преходна седмица – между ваканцията и 
установения ритъм… Моята ваканция, ваканцията с мама, 
ваканцията на духа… Защото Институтът смля тялото ми през 
тези десет дни. И през дните, които дойдоха след тях… дните на 
седмицата, която отмина… Смляна съм – остана ли нещо от мен? И 
това, което остана – аз ли съм… Кайма… Ще ни омесят, ще ни 
смесят… ще ни опържат – на кюфтета… ще ни изядат…  

… Днес закъснях за упражненията по неорганична химия. Не 
заварих никой в лабораторията. От техника разбрах, че имало акция 
по кръводаряване. Хукнах към комсомолския комплекс. Подредени в 
дълга редица състудентите ми чакаха – тихи и кротки – като на 
заколение… Спаси ме ниското ми артериално налягане – кой би носил 
в себе си всеки ден документ, че е опериран преди по-малко от година… 
Не носех своя. И Анита не носеше нейния. Припадна преди да е изяла 
шоколада си – поне ще се наспи – три дни, без страх от събуждане. 
Дали не й завиждам за свободата, която купи с кръвта си? (май стана 
малко двусмислено?!) 

… Небето посинява. Хотелът срещу прозореца ми намира 
очертанията си. Мъждивата светлина на прозорците му се разми в 
сивотата на утрото… Неделя е. Тежка седмица ме чака – още по-
тежка от тази, която мина – тест по неорганична химия, контролно 
по математика, контролно по английски… след две седмици трябва 
да предам проекта си по машинно чертане – добре е да го направя 
добре, за да се освободя от изпита… Мразя да чертая – обичам да 
рисувам… Но кой ме пита? Само аз се питам –  

                        Своя живот ли живея? 
    Ще разбера ли коя съм? 
      Каква съм? 
    Няма ли да го проумея… 
Ритъмът пулсира в слепоочията ми – като сърце, което не мога да 

изтръгна. Мразя се. И всичко, до което се докосвам. Мразя се. И 
утрото, което очите ми докосват… То не е мое утро – не е на тази 
Даниела, която…  
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Коя съм аз? Каква съм? 
Всичко е един стремеж към докосване до истината… 
Но коя е Истината – за мен? 
За да не се изгубя сред тихото жужене на машините, сред адското 

бълбукане на колбите, за да не бъда смляна от зъбни колела – аз пиша – 
в бележника за себе си. И обещавам си – да пиша – в бележника за друг. 

През тази седмица гледах един филм и прочетох две книги. За 
филма и за едната от тях не си струва да се говори, но другата… 

Странно е усещането да се опитваш да пишеш литературна  
критика, когато това не е нужно никому… най-малко на теб… И все 
пак? 

… Странно е усещането - след безсънна нощ, когато слънцето те е 
огряло, да изпълваш празни листи не с формули за утрешния тест, а с 
празни мисли за романа, който си прочел… 

Денят настъпваше. Прозорците на хотела светеха с отразена-
та светлина на слънцето и очертаваха кривия му силует. Сломе-
на от умора, захвърлила съня отвъд скритото дъно на човешките 
възможности, Ели пишеше – в бележника за другите. 

ПЕТКАН, ИЛИ ЧИСТИЛИЩЕТО НА ПАСИФИКА 

Ако кажа, че в този изненадващо философски роман Мишел Тур-
ние поднася темата за Робинзон по един нов и неочакван начин, ще 
бъде точно, но невярно. Невярно, защото, макар и точно, няма да обх-
ване разностранността  и дълбочината на засегнатите в творбата 
проблеми. 

Това, че старата и добре позната история на Дефо е разказана по 
нов начин, е естествено – Турние живее двеста години по-късно. Ес-
тествено е това, че в края на ХХ век един писател се занимава с ду-
шевността, а не единствено с деятелността на героя си. И докато 
романът на Дефо остава приключенски, интересен преди всичко за 
детско-юношеската аудитория, то същата история, разказана от 
Турние, добива философски и нравствени измерения, които могат да 
вълнуват и въздействат на един по-широк кръг от хора. 

Да се разкриват мислите, общото духовно лутане и развитие на 
героя, е ако не често срещан, то поне познат литературен похват. 

И така – какво остава? Формата не е оригинална; сюжетът не е 
непознат; интерпретацията не е неочаквана… И все пак? 

Налице е един изключителен роман. 
Какво разбирам под “изключителен”? Не неговите литературни 

качества (такива съвсем не липсват), а неговата философска същ-
ност. Защото именно това прави “Чистилището на Пасифика” една 
оригинална, необичайна творба. И го превръща в едно Чистилище на 
душите ни. Защото Робинзон и острова Сперанца не са някъде в океа-
на… защото всеки от нас е един Робинзон, макар че не всеки има своя 
Сперанца. 

Би могло да се каже, че темата за самотата и дехуманизацията е 
модна в съвременната литература. Бих казала – актуална е. Не в ли-
тературата. В съвременния свят. 

В романа на Турние идеалният самотник от ХVІІІ век разсъждава с 
ума на човек от ХХ век и стига до чудовищни изводи, до преоценка на 
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човешките добродетели; на човешките критерии за добро и зло. Сти-
га до едно духовно израждане, което граничи със съвършенството. 

Спираловидното развитие не е откритие. Това е външното движе-
ние на Робинзон. Той тръгва от тинята, преминава през изнурител-
ния труд за благоустройството на острова и запазването на човеш-
ките порядки, за да стигне до мрака на пещерата и сърцевината на 
Сперанца. И от това ново стъпало отново тръгва по  

изнурителния път на откриване и опознаване на естествената 
земна мощ, на “другия остров”. Постигнато е едно равновесие, една 
хармония между човек и природа. От корабокрушенец, Робинзон става 
господар, а после част от Сперанца. Това са фактите в неговия жи-
тейски път. Това е развитие.  

Но истинското развитие, истинското движение, е отразено в 
“Бордовия Дневник”. Защото “Бордовият Дневник” е лутането. Лу-
тането на душата и пътят на интелекта. Тук Робинзон е философ, 
занимаващ се с темата за познанието; с темите за религията, за 
човешката деятелност; за любовта и смъртта; за механизма на ес-
тественото развитие… И с темата за самотата. 

„Какво ни прави хора?”, „Какво ни прави съществуващи” – да се 
замислим над тези въпроси ни провокира Турние чрез героя си. И се 
изкушава да ни даде отговор – „Отношението на хората към нас.” 

И тъй като всяка хипотеза се нуждае от доказателство… Дока-
зателството идва с образа на Петкан. Неговият смях разрушава съ-
вършеното дуо Робинзон – Сперанца. 

Спиралата на развитието продължава. Робинзон преминава през 
съзнателното разрушаване на личността си, за да достигне до пов-
торното си разпадане и до духовното си сливане с Петкан, а оттам и 
до съвършената слънчева личност, в която се превръща. Постигнато е 
ново състояние на покой – сега опорните точки са три; необходимият 
и достатъчен брой, осигуряващ устойчиво равновесие в тримерното 
пространство. (На Сперанца времето не е измерение – то е спряло с 
разрушаването на водния часовник.) 

Новото съвършено равновесие отново рухва. Когато пристига на 
острова, шхуната “Бяла птица” захвърля неговия обитател с трий-
сет години напред в бъдещето и връща изгубеното четвърто измере-
ние. И това е второто доказателство… 

Светът е разтърсил душата на самотника. Но той се оказва нес-
пособен не да направи крачката от трийсет години напред, в бъдеще-
то, а да приеме жестокостта и жалките цели на хората срещу себе 
си. Той се отказва от цивилизацията, но не може да се откаже от 
човешкото присъствие. Когато разбира, че Петкан го е напуснал, 
решава да умре. Това е крахът на една упорита борба със себе си и за 
себе си. Това е и краят на вярата в човека. И отчаянието от безсмис-
лието на живота. И скръбта на безизходицата. 

В този момент, в сивия здрач преди изгрева, в най-кошмарния час 
на денонощието, когато всичко изглежда свършено, след една оконча-
телна разруха, е поставено ново начало. 

Какво ще се случи след това? На какво ниво ще се издигне спирала-
та на развитието? 

Едно детско юмруче потръпва в ръката на Робинзон. Слънцето 
посвещава в рицарство своя малък рицар… 
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Един оптимистичен финал – едно тържество на доброто и краси-
вото. Дали те не са пътят към съвършенството? 

… 
Слънцето, нахлуло в стаята след безсънната нощ, бе изгонило 

от ъглите всички въпроси. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

„Отново съм в началото – кое прави романът на Турние така 
зашеметяващо изненадващ; така откровено разтърсващ – като удар с 
чук?” 

„Бордовият дневник” – това ли е отговорът? Това ли е 
оригиналната същност на романа? 

„Бордовият дневник” -  като интелектуална дейност на един 
съвременен писател, влязъл в кожата на най-традиционния 
корабокрушенец… 

Едно поне е сигурно – всяка дума в този роман, всяка мисъл, всеки 
въпрос и всяко доказателство се отнасят до днешния ден. 

Днес всички сме крушенци… 
… 
Часовете минаваха. И дните минаваха… Семестърът тежеше 

– от задължителност. И място за мисли не оставаше. Седмиците 
тежаха; изтичайки, приближаваха сесията. Но преди това много 
неща трябваше да се случат.  

Усещането за крушение ставаше все по-плътно – като стените 
на капсулата й, която я отделяше от света. И хората оставаха 
далеч… Тогава?! Щом те бяха далеч – тя - съществуваше ли? 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА 
Тополите шумяха над главите им, къснопролетният хлад га-

леше бузите им и караше забързаните им сърца да бият по-
бавно. Шумни, момичетата едно по едно излизаха от тежката 
врата на Института и се гмурваха в неокосената трева на алеята 
срещу входа му, приютила няколко пейки. Очите им бяха пълни 
със слънце и вятър – решили бяха всички задачи и се смееха, 
щастливи от неочакваната си среща… 

Всички бяха тук, в градинката пред Института, всичките 
тринайсет момичета от ХІ “б”, с изключение на Нели, която 
учеше литература,  и на Ема, която учеше медицина… раз-
бира се и на момчетата – те бяха в казармата. Разпръснати в раз-
лични градове, учещи в различни учебни заведения, днес бяха 
заедно, събрани от националната олимпиада по математика за 
висшите училища. Последна излезе Ваяна, тръсна русата си 
глава и както някога, в училище, тя реши какво да правят. Шум-
ни като ято врабчета, те отлетяха към близкото кафене, обсъж-
дайки коя как е решила задачите. Изведнъж, осъзнали, че вече 
не са ученички, се разсмяха. И продължиха да говорят – пак за 
училище. За висшите училища, в които учеха, и които се оказаха 
тесни за тях, и за порива им към познание… После си тръгнаха – 
всяка към своя град, към своя дом, към живота, който се опитваха 
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да направят свой. И смътно усещаха, че се разделят – днес, наис-
тина завинаги. Болеше. Най-после бяха разбрали, че никъде и 
никога няма да намерят онова място на духовно общение, което 
ги бе създало. Разпръснаха се. 

Ели и Диляна, останали последни, бавно вървяха под тихите 
тополи. И водеха вечния си разговор. За “долу” и за “горе” няма 
граници. Това, което Днес е малко, Утре, ще се окаже, че е много. А 
Днес ще разберем, че много е било това, което Вчера мислели сме, че е 
малко. Тихите тополи тихо плачеха с бели цветове - като снежин-
ки. И тихо вплитаха ги в тъмните момичешки коси. И те се раз-
пиляха… 

 … 
Семестърът свърши – изведнъж. Лекциите – четени-

недочетени – останаха за самостоятелна подготовка. Лаборатор-
ните упражнения – правени-недоправени – останаха за никога. 
И задачите останаха недорешени, но кой ли се интересува от 
задачи в едно учебно заведение, което трябва да направи от сту-
дентите си химици.  

Ели прибираше в сака си бележника, изпълнен с интеграли и 
диференциални уравнения. Мразеше този бележник – твърде 
трудни бяха задачите в него, много по-трудни от онези, които 
решаваха в редовния час. Разбъркан като с миксер бе мозъкът й 
и се плискаше в стените на черепа й всеки път, когато движеше 
главата си. Уморена бе – от свободата да прави онова, което не е 
задължително… и така да се опитва да съхрани себе си. Звънецът 
удари – автоматичният звънец, който звънеше на всеки кръгъл 
час. Ели прибра в сака си одърпания учебник, който скоро бе 
купила от антикварната книжарница по препоръка на препода-
вателя, който водеше кръжочните занятия по математика. Мра-
зеше този учебник – твърде непонятен бе, твърде откъснат от 
тривиалната материя, която бе нужна за задължителния Изпит. 
Уморена бе – от свободата да учи повече от това, което е нуж-
но… за да не затъне в тресавището на посредствеността. Лятната 
вечер нахлуваше през отворения прозорец на залата за упраж-
нения. Ели стана като насън и тръгна към отворената врата… 
към свободата в края на деня… 

- Даниела, бихте ли останали за малко… 
Ели се спъна на път към вратата. Разхвърляните столове край 

нея не й позволиха да падне. Някъде далеч по коридора се чу-
ваше глъчта на отиващите си кръжочници. 

- Даниела, не успях да защитя Вашето решение на втората 
задача пред комисията… това е причината да нямате максимал-
ния брой точки… За съжаление оригиналните решения често се 
приемат за грешни… 

- Моето решение не беше оригинално. В сборника, който ни 
препоръчахте имаше подобни задачи, решени по подобен на-
чин… 

- Подобни?! Именно… умението Ви да виждате общото в на 
пръв поглед твърде различни неща ме кара да Ви задам няколко 
въпроса… Може ли? 
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Ели мълчеше. Дрезгавата светлина на умиращия ден нахлу-
ваше през отворения прозорец, заедно с вятъра, носещ белия 
мъх на тополите и острата миризма на окосена трева. Мразеше 
да й задават въпроси. 

- Даниела, Вие сте роден математик… не знам какво е отно-
шението Ви към това, което се преподава тук, не знам доколко 
силно е желанието Ви да станете инженер-химик, но мисля, че 
този ВУЗ ще Ви унищожи. Мислили ли сте да се прехвърлите в 
Математическия факултет на Университета? Това, разбира се, е 
само една възможност… - гласът на преподавателя леко прос-
търга, внезапно изсъхнал от ужасът, който се разпръсна около 
Ели. 

- А другата – каква е… 
- Да останете в кръжока по математика, да участвате в разра-

ботването на някои от темите, които са актуални за нашата ка-
тедра… и да решавате задачи в свободното си време, ако имате 
свободно време и ако няма с какво да го запълвате… 

- Аз вече работя по една тема… в областта на статистиката на 
грешките при определен опит... В средното училище съм учила 
програмиране. Обичам компютрите... – гласът й стържеше, из-
съхнал от всичкия ужас край нея. 

Мразеше ги. Мразеше всички компютри, които изсмукваха 
душата й през очите. Мразеше ги. И най-много мразеше този, с 
който работи. Мразеше и темата, при разработването на която 
чиракуваше. Мразеше живота си. Но най-много мразеше въпро-
сът, който все оставаше без отговор – коя е… И ужасът от внася-
нето на нови варианти в личността й пълзеше отвсякъде… Из-
пълваше стаята и отлиташе в лятната нощ… 

- Лека нощ, Даниела… и помислете върху това, което Ви ка-
зах… Може би е по-добре да изгубите една година сега, вместо 
много години по-късно… 

Отиваше си – в лятната нощ. Мразеше нощта. Мразеше гласа, 
който й шепнеше да стане друга… Не можеше да бъде друга. Не 
знаеше – коя е тя… 

… 
Сесията започна – изведнъж.  
Затракаха влаковете, омразните влакове, които я отнасяха – 

от новия й дом към стария, и обратно - от новия й живот към 
стария, и обратно - от тази, която не знаеше каква е била към 
тази, която не знаеше каква ще бъде…  

Тракаха влаковете, омразните влакове, тихо изяждаха съня й. 
Ели се стресна, усетила как от ръцете й се изплъзва това, което 
държи. Отвори очи. Като ослепели, зениците й се втренчваха в 
плътния мрак. После мракът закапа, слънцето заблестя. Моми-
чето тръсна глава, черните къдрици се завъртяха и удариха през 
лицето съседа й по място. Придърпа по-близо до себе си дебелия 
учебник с дебели червени корици, който за малко не изпусна. 
Зачете. Буквите затанцуваха пред очите й, редовете се изкриви-
ха… Прочела точно две изречения, Ели отново заспа… Сънува-
ше – тракащи влакове, които я отнасят нанякъде. Стресна се – 
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дебелият червен учебник пак се опитваше да избяга от ръцете й. 
Със смътна тревога огледа десетината страници, които бе успяла 
да отгърне… твърде много бяха тези, които я очакваха. Съсредо-
точи се и зачете. Точно след две изречения отново заспа.  Съну-
ваше – букви, думи, изречения… цели пасажи… минаваха през 
съзнанието й и си отиваха – без да оставят следа… Стресна се – 
нечии ръце държаха ръцете й. Отвори очи. Като ослепели зени-
ците й се взираха в черното на едни чужди зеници, съвсем близо 
до нейните. Едни чужди очи се смееха съвсем близо до лицето й. 

- Здравей, казвам се Дочо. А ти? 
- Аз съм Ели… Защо не си седиш на мястото? 
- Само се опитвах да спася учебника ти от падане… Май мно-

го ти се спи. Или не ти се чете? – чуждите очи, сивозеленикави, 
се смееха закачливо още по-близо до нейните. 

Ели се отдръпна. Залепнала плътно за облегалката, придърпа 
учебника по-близо до себе си и отново зачете. Вече не търсеше 
смисъл в написаното; искаше да се скрие в белите страници от 
чуждото присъствие. Точно след две изречения очите й се скри-
ха под тежките клепачи, натежали от сън. 

- Слушай, Елена, остави го този твой учебник, както гледам, 
май никога няма да го прочетеш… Ако искаш, ще ти дам моя 
учебник – подчертан и задраскан. Ще четеш само това, което е 
отбелязано с жълт маркер. Кога е изпитът ти? Моят е утре. 

Ели се стресна. 
- Не съм Елена. – каза троснато, а после поомекна – И ти ли 

четеш за изпит? „История на БКП”? Голяма досада… Къде 
учиш? 

- Май там, където и ти… макар да ми се струва, че не съм те 
виждал… Не си момиче, което човек може да срещне и после да 
забрави… Завършвам факултета по селскостопанска техника… 
Само държавните изпити ми остават… Ти сигурно си в някоя от 
новите специалности. 

Ели пропусна покрай себе си всички думи, вкопчена в основ-
ната информация. 

- Наистина ли ще ми дадеш подчертан учебник? Утре? Това 
ме спасява! – гласът й ликуваше, макар тя още да не смееше да 
ликува. – Това нещо никога няма да мога да го изчета, а тетрад-
ката ми с лекциите прилича на зебра, две изречения записвам; 
следващите две проспивам… не знам защо става така… 

Съседът й по място я гледаше развеселен, а в сивозеленикави-
те му очи бродеха закачливи искрици. 

- Наистина ще ти го дам, Елица, стига изпитът ти да не е ут-
ре, защото тази нощ ще го чета… 

- Не съм Елица. – каза Ели, не толкова троснато, колкото пър-
вия път. – А ти защо ще четеш този учебник, щом утре е дър-
жавният ти изпит? 

- Защото такъв е държавният изпит – история на БКП, поли-
тикономия, научен комунизъм… 

- Сериозно? И какво общо има това със селскостопанските 
машини?! 
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- Ами-и-и, Елке, каквото общо има историята на БКП с из-
числителната техника. 

- Не съм Елка и не уча изчислителна техника… изобщо не 
уча в твоя институт… Отивам си у дома… - кой знае защо, Ели 
млъкна с прекършен глас, преглътна тежката маса, която бе 
увиснала в гърлото й и продължи – Разбрах какво искаш да ми 
кажеш. Благодаря ти… 

Влакът тракаше, като всички влакове. И я отнасяше – къде? 
Времето бавно се промъкваше между колелата му и прегазено 
увисваше – къде? Денят кротко отстъпваше мястото си, здрачът 
гонеше белите облаци по мръсното небе. Хората слизаха и се 
качваха, всеки забързан за нанякъде – къде? Ели четеше и заспи-
ваше с ритъма на сменящите се траверси. Нищо не оставаше в 
главата й и мислите отлитаха – къде? Беше тъмно – край нея и в 
душата й. 

Влакът спря в последната си гара. 
- Хей, Елеонора, ще ми напишеш ли телефонния си номер? 
Гласът я спря миг преди да потъне в ръцете на Димитър. 
- Не съм Елеонора и не нося химикал, ако можеш, запомни 

го… - извика Ели, вече влязла в своя свят. 
Гласът й се провря през капсулата на чуждата Вселена и ог-

лушал донесе в нея поредица от шест различни цифри…  
… 
Нощната лампа светеше с бяла светлина. И лицето на Ели 

светеше – бяло. Белите й ръце държаха бял химикал и тихо из-
пълваха празните страници с думи. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ  

…У дома съм. Сама. Намерих старата тетрадка с черните 
корици, която бях нарекла “Дневник”. Пиша… За себе си? За 
другите?! За другия… За оня, който вчера запомни телефона ми, а 
днес ми даде подчертания учебник, както обеща… 

Чувствам се странно. Аз ли съм друга? Не съм… 
Някъде някога в тази тетрадка бях писала – „Пиша за любовта 

като за литературна категория”. Все още е така. Ще стане ли друго? 
Не знам. 

Днес бяхме на разходка в парка. Аз и Дочо. Вървяхме под гъстите 
клони на старите дървета и говорехме – за неговия изпит и за моя… 
за историята на БКП и за научния комунизъм. Доста се смяхме. 
Когато забравя, че е с мен, Дочо разказва интересни и увлекателни 
историйки – за негови колеги и за това кой какво правел по време на 
изпита и кой какво отговарял на преподавателя… Но когато случайно 
ме поглежда, той се изчервява и започва да заеква и да фъфли… 

Все едно – накрая пихме кафе в едно кафене в края на парка – по 
повод успешно положения държавен изпит и предстоящото му 
дипломиране…  

Когато се разделихме ми подари учебника си – каза ми, че се 
надявал никога повече да не му се наложи да го чете. Отново се смяхме. 
Пожела ми успех. Хубав следобед беше - забравих Страха, от Изпита и 
Утре… 
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Нощ е. И е Утре. Сама съм в своя дом. Все по-трудно ми е да живея; 
все по-трудно ми е да правя това, което трябва, вместо това, което 
искам. Все по-трудно ми е да правя това, което искам… 

Нощ е. Сама съм – в моя дом… Моят ли? Къде е домът ми?! 
… 
Празнуваха – първият изпит за тази сесия бе взет от всички в 

групата. Момчетата и момичетата от общежитието осигуриха 
„терен”. Другите донесоха алкохол, отнякъде се намери касето-
фон. Музиката излизаше от тонколоните му на вълни, които се 
виждаха с очи и се усещаха с кожа. Цигареният дим не мири-
шеше, а бодеше. Танцът не бе движение, а тътен. И освобожде-
нието не бе освобождение, а умора, която струеше отвсякъде и 
пречеше на сетивата да изпълняват предназначението си. Дъл-
гият летен ден все още не си бе отишъл, когато бутилките, оста-
нали без съдържание и телата, останали без души, започнаха да 
се търкалят край ъглите на стаята и избутаха Ели от нейния 
ъгъл. Внезапно останала без подслон, незнаеща какво да прави, 
тя затанцува. Затвори очите си и усети пръстите на мелодията. 
Горещи и цветни, те моделираха движенията й… отключиха 
задрямалата памет, нейде в дъното на която дремеха някогаш-
ните уроци по балет… и я изхвърлиха високо, високо над телата, 
които задръстваха пода. Някой я улови, приласка я, танцуваха – 
със затворени очи.  

Празнуваха. Касетофонът продрано грачеше някакъв блус. 
Събудени, студентите кротко чакаха да дойде утрото, което да 
ги впримчи пак в стария живот. Ели си отиваше – сама. Не бе 
могла да чака утрото с другите. 

Сама бе. В дома, който бе направила свой. 
Нощ бе. И денят, който не бе направила свой, бе далеч. С 

будни очи и спящо съзнание тя отвори втория том от тежката 
монография по неорганична химия, която бе купила през зима-
та. От страниците й бавно се изправяха в тримерното простран-
ство кристалните структури на материята.  

Въздухът лютеше, клепачите пареха. Денят бе дошъл. Сърце-
то, уморено, си почиваше през всеки удар, а слънцето печеше. 

- Хайде, Ели, кафето е готово, закуската чака… чичо ти Пешо 
вече седна на масата… – вратата се отвори и през пролуката се 
подаде усмихнатата глава на хазайката – леле, момиче, много 
рано ли си станала, или пак не си лягала?! 

- Не съм… - прошепна Ели и се усмихна с най-милата си ус-
мивка – изобщо не разбрах кога е съмнало… М-м-м, как вкусно 
мирише… 

Неделя беше. Тримата закусиха почти като семейство. После 
Люба гледа на кафе, почти като Ирина. Към десет дойдоха при-
ятелките й, две възрастни съседки и Ели бе поканена на скром-
ното им парти с дребни сладки… и всичко беше почти като по 
времето, когато Биляна канеше приятелките си, а Ели, отегчена, 
очакваща своята разходка-празник из градската градина, се 
опитваше тактично да ги прогони. Сега тя искаше по-дълго да 
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ги задържи – щастлива бе сред тези три жени, които, кой знае 
как, я връщаха към ранното й детство. 

… 
Празникът свърши. Сесията продължи. Умората се натруп-

ваше – след всяка прочетена страница, след всеки подготвен 
въпрос от конспекта. И място за друго не оставаше. Времето се 
сгъсти, пространството се изкриви… затвори я в пашкула си от 
нереалност… Светът пак се отдалечи в далечната безкрайност… 

И Ели захвърли учебника. Ръцете й сами намериха бележни-
ка – „за себе си“. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

Изтощена съм. Отново мозъкът ми е изгнил. Да спя – дълбоко в 
себе си заровила натрупалата се умора… Не искам. Не трябва – ако 
искам да не изгубя себе си… ако не искам дълбоко да се затрупам под 
натрупалата се умора. И значи – трябва - да я прогоня с друго. 
Отново и отново – трябва. Но днес го казвам аз…  

…Когато бях дете и започвах да пиша, татко ми каза да пиша 
всеки ден… по хиляда думи на ден... и… да не оставям вдъхновението 
да ме води… Така трябвало… Закова ме за стената с тези думи – 
както си летях…  Тогава още вярвах във “вдъхновението”. И чаках 
мига, в който пространството ще се изкриви, мозъкът ми ще стане 
кристален и ще погледна звездите… а думите сами ще се подреждат в 
стихове… Всичко се бе случило тъй скоро… Вселената се взриви – 
взривът избухна в главата ми. Изпепели разума ми. И вече не бях 
същата… И все не се намирам… 

Днес е последният ден преди Изпита. Изтощена съм. Но искам да 
пиша – за Разума и за Вселената. Дали ще се намеря?  

 
Тихо бе. Толкова тихо, че Ели чуваше как сърцето й бие. Чу-

ваше как нагретите от слънцето повърхности се разширяват… 
как въздухът въздишаше, поел товара от влагата на всички живи 
твари… И виждаше – Земята, окъпана в космически лъчи. Ръце-
те й сами намериха бележника – „за другите“. 

ВСЕЛЕНАТА И РАЗУМЪТ  

Вселената и Разумът… Това е проблем, който ме вълнува откак се 
помня. Проблем, който е в основата на всяка човешка цивилизация; на 
всяка разумна общност, може би. Посредством тези две абстракции се 
опитваме да обясним природата на всичко, което не разбираме. И 
влагаме в тях представата си за Начало и Край, за Бог и Съзидание, за 
Вечност, за Развитие и за Упадък. Замисляме ли се, обаче, за скритата 
същност не на понятията, а на предметите, които с тях означаваме? 

Вселената и Разумът – трудна тема. Или може би – темите са 
две? 

Дали не става дума за две Вселени – Вселената, и Разумът като 
Вселена, затворена във себе си… 
Вселената – пулсиращо сърце, затворена от масата, която има… 

или не. 
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И Разумът – различен от всичко, съществуващо в безкрайното 
пространство. Безкрайно чужд на всичко – от стихията на плазмата 
до студа на космическото нищо; от милионите слънца, изхвърлени от 
енергията на квазарите до свръхгравитацията и неизвестното зад 
хоризонта на събитията, заключил светлината…  Чужд и враждебен. 

Разумът – сам в нищото, безпомощен. И все пак, единствената си-
ла, способна да се изправи срещу…  

Тук спирам. Тук е ключът – “Да се изправи срещу”. Защо?  
Срещу кого? Срещу какво? Или… “В името на какво и кого”? 
Разумът… За него ли говоря, или за Човека? 
Човекът – като Вселена. Безкрайно чужд на всичко, затворен в себе 

си. Затворен и жесток. 
…Колкото повече човекът става разумен; колкото повече става 

човек, толкова повече се разширява кръгът на неговата ненавист. Тол-
кова повече стават нещата, срещу които се изправя.  

Скоро ще ни стане тясна планетата, върху която сме отраснали. 
Не казвам – „планетата, която ни роди” – тъй чужди сме на всичко, 
което ни обгражда… 

Дали гравитацията на Земята милостиво ни е приютила някога, 
нас, космическите пришълци, както милостив човек отваря вратата 
на дома си, за да прибере от прага подхвърлено дете… Или когато сме 
пораснали сме придобили Разум. И сме станали това, което сме – 
Завоеватели. Воюващи с всичко, което не разбираме – и вън от нас, и 
вътре в нас… Изправяме се, все по-силни – срещу Вселената, която ни 
е приютила, нас, дребните създания от Старата Земя… 

Такива ли ще си останем – Унищожители? 
Ще проумеем ли някога с разума си природата на Разума… 
И Вселената – най-после ще ни приюти ли? 
… 
Сесията свърши. Уморени, опиянени от свободата, която ги 

очакваше след първата година на следването им, първокурсни-
ците се пръснаха из цялата страна като шепа разпилени камъче-
та. Натъпкала сака си само с нови книги и с изписани бележни-
ци, Ели седеше с кръстосани крака върху пода на стаята си, гле-
даше бурята и чакаше часовникът да премести стрелките си 
достатъчно близо до десет вечерта, за да тръгне към гарата. Ча-
совникът се бавеше, а бурята вилнееше. Дъждът се изливаше от 
небето и блъскаше стъклата на прозорците – плътен като река. 
Вятърът кършеше клоните на дърветата и ги запращаше върху 
главите на минувачите, тичащи към домовете си. Порой влаче-
ше откъснати листа, завлачваше кошчета за смет, незакрепени 
към асфалта пейки, пране, отскубнато от балконите на небреж-
ни домакини и всякакви предмети с неясен произход, попадна-
ли на пътя, по който се изливаше. Притъмня – от надвисналите 
облаци. И стана нощ, много преди стрелките на часовника да 
стигнат  десет. 

Седнала върху пода на стаята си с кръстосани крака, Ели 
мечтаеше за свободата си и нехаеше за природната стихия.  

Когато стана десет, стана и я прегази. 
Трамваите бяха спрели, заседнали сред свлачища от кал. Ти-

чаше. Вятърът изтръгна чадъра от ръцете й. Захвърли го. Ули-
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ците, превърнати в реки, протягаха към краката й мокрите си 
пипала и я спъваха. Ставаше. И стигна до гарата, в единайсет. 
Точно навреме за нощния влак. Влезе в претъпкано купе, където 
някой освободи заетото й място. Миришеше на пот, на прах, на 
влага. Уморена се сви в ъгъла си и заспа под ритъма на тракащи-
те колела. Вън бурята ръмжеше като звяр, който губи сили в 
битката си за оцеляване. 

Събуди се – когато беше тихо. 
Влакът не пътуваше. Вятърът бе спрял. Някъде долу бумтеше 

скрита река.  
Бреговете й, върху които бе кацнал железопътния мост, се ка-

тереха към звездите. Железничари с мощни фенери обикаляха 
край прозорците. Прескачайки багажи и хора, Ели излезе навън 
– никой не я забеляза. Тръгна между тревожните жълти снопове 
и стигна до края.  

Мостът висеше в нищото, протегнал края си към края на дру-
гия мост… Пропастта зееше между тях. Влакът висеше на двай-
сетина метра от гибелта си. 

Тихо бе. Тревожни фенери светеха като звезди под набъбна-
лото от влага небе. Пътниците, изтощени, спяха. 

Тихо бе. Слънцето сушеше земята. Будни, вече всички разб-
раха, че пътуват по друг маршрут. Прегърнала раницата си, 
пълна с книги, Ели спеше, сгушена в скута на човека до себе си. 

Тихо бе. Слънцето залезе. Влакът уморено тракаше по друг 
маршрут. Уморени, пътниците спяха. Ели пишеше – в бележни-
ка за себе си. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

В тази нощ  властва Страхът. 
И не страхът от днес, от утре и от вчера… а страхът от мига, в 

който ще престанем да съществуваме… тъй неочаквано идва… или не 
идва… Но в нощ като тази, ако успееш да изгониш Страха, ще 
разбереш, че властва Свободата… 

Свободна съм. Свободна съм от всички “трябва”; свободна съм от 
всички задължения; от всички хора, от всички връзки… Свободна съм 
от себе си и от това, в което трябва да се превръщам, да се превърна... 

Свободна съм. Свободен разум, вън от себе си.И стигам до дъното 
на човешките възможности, надниквам в скритите резерви на тела 
ни; душите ни пулсират на дъното на скритите резерви на ума ни. 

Свободна съм. Въпросите се трупат, необезпокоени от липсата на 
време. Днес имам време – трака влакът по друг маршрут; пътува с 
нарушено разписани, разписанието на други влакове променя, изхвърля 
ги от коловозите им. И пътува… към гарата, която ще го приюти. И 
имам време – за всички мисли и въпроси, които изгоненият Страх и 
Свободата ще родят.  

Днес стигнах Дъното. Дали стигнах Свободата?  
Трака влакът. Пътува по чужд коловоз. И аз се измъкнах от своя. И 

мисля. 
Мисленето е опасно. Няма спор, защото мислещите са опасни. Но 

време няма – за мислене. Все няма време… и няма мислещи… Това е 
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ясно… Защото мислещите могат да мислят не само как да стигнат 
до звездите. На някой може да му хрумне, че е време да свали звездите 
от звездните им тронове… и тези, които се отъждествяват с тях…  

Но аз не исках да пиша за това. Все още не – и за това. 
Днес исках да пиша само, че е страшно, когато няма за какво да 

мислим… и за какво да живеем… Един влак хора… И без нас светът 
ще е същият… Сиви сме … 

Страшно е това, че сме предопределени да бъдем сиви… и никога да 
не разберем в името на какво. Не… Не е важно в името на какво се 
върши нещо. Важно е какво се върши. И това се отнася за всеки миг от 
живота ни. 

Не ми се иска да оставя химикала и бележника. Не мога. 
Претъпкана съм с всичко. И трябва да изхвърля нещо от себе си, за 

да не експлодирам. Бомба съм. Добре, че Природата е оставила на всеки 
от нас по един резервен клапан, през който да изхвърли това, което му 
е в повече. Иначе Земята би излетяла от орбитата си. 

Ваканция. 
Пазете се от ваканцията на човечеството! 
От голямата ваканция, която всички ще си дадат, когато 

клапанът се окаже недостатъчен… 
… 
Влакът тракаше в чужд коловоз. 
Ваканцията започна. 

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА 
Лятото свърши. Гореща, есента дойде. Септември, захапал 

края на август, изпи звездните му нощи, изяде слънцето му и 
гладен още, започна да изяжда хората, все още пълни с пищни 
цветове. 

Започна бригадирското време. Строени, студентите се запъ-
тиха към нивята – да сменят учениците, и в очакване да бъдат 
сменени от войниците. Както всяка година, хлябът на народа бе 
в опасност. И хукнаха да го спасяват – всички, освен онези, които 
трябваше да го опазят. 

Задръстени бяха всички алеи между Института и комсомолс-
кия комплекс. Затрупани бяха от раници и сакове, касетофони, 
китари, сламени шапки, карти за игра и дори палатки. Между 
тях се препъваха комсомолски секретари и правеха списъци на 
стълпилите се под рехавите сенки на дърветата собственици на 
този разнороден инвентар. Групичките мързеливо се оформяха 
– едната за североизток, другата за югозапад. Ели си избра пър-
вата. Нехаеща за работата, която ги чака, тя бе щастлива, задето 
има възможност да продължи ваканцията си, отивайки в града 
на Дейзи… 

Натъпкани като в буркани и стерилизирани, като мезе за ра-
кия, студентите потеглиха – на югозапад и на североизток. 

Изсипаха ги – в двата края на България. Захвърлиха ги – на 
полето. Оказа се, че няма нужда от тях – реколтата вече била 
загинала… но пък строителството се задъхвало, силозите край 
село Д. се били взривили, но нямало кой да извърши ремонтни-
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те работи. Запратиха ги – в село Х., в граничната зона, раздадоха 
им кирки и лопати и ги закараха на обекта. Разделиха ги на 
строителни бригади. Ели не познаваше никого от своята – всич-
ки бяха “неорганици”, десет души студенти. Имаше и десет 
работника, с които трябваше да строят заедно. Не беше ясно 
какво. Денят свърши преди да са разбрали какво ще правят. 
Откараха ги обратно в лагера. Уморени и мръсни от пътя, на-
тъпкани по четиридесет души в едно помещение, те заспаха 
върху раниците си без да сънуват.  

Градът на Дейзи бе на по-малко от десет километра, но 
всъщност бе по-далеч от края на Вселената. 

… 
Слънцето печеше – като в ада. Потта се стичаше по телата – 

като дъжд. Земята бе корава. Кирките звъняха и хвърляха искри. 
Камъните се трошаха. Изкопът, дълбок и тесен, все по-дълъг 
ставаше. 

Мартин въртеше кирката. Все по-дълбоко, все по-дълбоко я 
забиваше. Въртеше я със злост, каквато отдавна не бе кипяла в 
него. 

- Хей, Марти, ще се измориш… – насмешливо-загрижен 
прозвуча гласът на Пенка. – Я ела да ти избърша гърба… 

Мартин продължи да върти кирката. Гол до кръста, загорял 
от слънцето, той се пържеше под лъчите му без да ги усеща. 

Бригадирът се размърда изпод сянката на близкото дърво и 
се провикна : 

- Хайде, мъжки, стига толкоз! Малко мадамите да побачкат… 
- и се обърна с преценяващ поглед към групата на момичетата – 
Хайде, софиянките, хващайте се за лопатите! 

Думите му бяха изпратени с протяжен недоволен вопъл, след 
който момичетата бавно започнаха да се изправят. Ели взе лопа-
тата, която се търкаляше най-близо до нея и тръгна към изкопа, 
но Пенка я издърпа от ръцете й : 

- Къде гледаш, това е моята лопата! Да не искаш да работя с 
онова нещастно сечиво, на което се подпираше допреди малко? 
– гласът й беше яростен и груб. 

- Съжалявам, не мислех, че има значение с коя лопата ще ра-
ботя… - прошепна Ели и още докато говореше, разбра, че е 
сгрешила в нещо, но не разбра в какво. 

- Съжаляваш?! Мислиш?! Работи, момиче, затова си тук! – 
просъска Пенка и я загърби. 

Ели се опита да намери друга лопата. Когато най-после успя, 
забеляза, че другите четири момичета вече изхвърлят пръстта от 
изкопа. Момчетата бяха седнали под сянката на близкото дърво 
и се шегуваха с работниците. Всъщност, всички гледаха към нея 
и май полагаха доста усилия да не се разсмеят. Ели вдигна раме-
не и продължи пътя си без да им обръща повече внимание. Това, 
изглежда, преля чашата. Смехът избухна като бомба. 

- Госпожичке, – позна тя гласа на бригадира – с права лопата 
ли ще изгребваш пръст? 
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Слънцето печеше. Забиваше безмилостните си лъчи в черни-
те като катран къдрици, които, късо подрязани следваха форма-
та на черепа й. Беше доволна, че черните стъкла на очилата 
скриват сълзите й. 

- Че какво можеш да очакваш от такава – вмеси се в разговора 
случайно минаваща край тях служителка от администрацията – 
Дошла на обекта фризирана… не стига, че се накъдрила, че и 
лак си сложила, да е наконтена… 

Ели не разбра, че последната реплика се отнася за нея – тази 
сутрин дори не бе успяла да се среши. 

Загърбила всички, тя отиде към далечния край на изкопа. 
Знаеше, че с права лопата не се изхвърля пръст. Изправи плос-
кото метално лице на сечивото си почти перпендикулярно на 
земята и с плавно движение на крака го накара да потъне в 
пръстта. Работеше бавно, но ритмично. Стъпка по стъпка нап-
редваше – към оня край, където всички се смееха… където всич-
ки й се смееха… Слънцето печеше. Лъчите му безмилостно про-
биваха главата й… 

… 
Звездите се изсипаха върху черната плоскост на небето. Кра-

сиви бяха – облени в лунна светлина. Болеше… 
Върнаха се от работа в късния следобед – уморени и мръсни. 

В лагера нямаше вода. В бараката смърдеше на пот и спарени 
тела. Градът на Дейзи беше на 5-6 километра… домът на Дей-
зи… Дейзи… А всъщност бе накрая на света. В лагера нямаше 
телефон… До лагера нямаше автобус… Гранична зона беше… 
накрая на света… дори и село нямаше… Анита легна на съсед-
ното легло, пружината проскърца… проскърцваше ритмично 
известно време, после спря. Ели разбра, че момичето до нея пла-
че. Протегна й ръка. Анита пак се разрида. 

- Не мога повече… мръсна съм… Не мога повече… Виж ми 
ръцете – и разпери дланите си, кървави, към Ели. 

Сълзите се стичаха през затворените клепачи, провираха се 
през гъстите мигли, мокреха бледите бузи и се криеха в лешни-
ковите коси… После попиваха във възглавницата. 

- Не мога повече… не мога… Изгубих лещите си, Ели… не 
виждам друго, освен мъгла… 

- И по-добре, ще се уплашиш от гледката наоколо – направи 
Ели опит за шега. 

Анита истерично се разсмя. 
- Ако не си уморена, мога да ти предложа една малко щура 

идея… 
- Не съм, ако идеята си струва… 
- Да отидем в града. Там живее леля ми… почти ми е майка… 

Ще се изкъпем, ще се разходим… Можем да отидем и на кино… 
- Ели говореше и виждаше как всичко става. 

Дейзи ги посреща на прага, усмихната. Целува ги… А после 
отиват трите, а може би и с Филу, на разходка в градината… 
както някога, с Ана… Гласът на Анита я стресна. 

- Да отидем до града?! С какво? 
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- Пеша. – отсече Ели – Ще стигнем за час. 
- Пеша ли?! А знаеш ли пътя?  
- Да виждаш друг път, освен оня, който стига до портала на 

лагера?! – гласът на Ели бе окуражително-категоричен. 
Тръгнаха. Най-трудно бе да се измъкнат от лагера. Обходиха 

цялата обрасла с шубраци ограда, докато намерят таен изход. 
Пътят бе един и за час ги отведе до града. Мръсни бяха. И одър-
пани. Хората, облечени за вечерна разходка край Дунава ги ог-
леждаха неодобрително и с любопитство. Добре, че Анита не 
виждаше, а Ели нехаеше. Най-после стигнаха. Скриха се в блока. 

Звънецът звънеше. Дълго звъня. Най-после Дейзи отвори.  
Ели се хвърли в прегръдките й.  
- Маменце! Здравей, мами… - гласът й, изсъхнал от дългия 

ден, се изля, освободен. 
- Здравейте, момичета, как сте? – Дейзи ги гледаше стресната. 

Уморени и мръсни, те имаха вид на битници – Откъде идвате… 
така… - не довърши. 

- От лагера. На бригада сме… Не можах да ти се обадя… там 
няма телефон… и вода няма, и ток… - Ели, по-сляпа от приятел-
ката си, продължи да говори със сияещо лице – Едва се измък-
нахме…искахме… 

Дейзи я чуваше, но не я слушаше. Бе разбрала достатъчно. 
По рамката на вратата й има кървава следа. Не знаеше какво да 
прави. Посрещна ги. Промиха и превързаха всички разкърваве-
ни спукани мехури по дланите на Ани, изкъпаха се.  

Вечерта напредваше. Захвърлили цялата мръсотия на света, 
излязоха. 

Първо отидоха в една аптека - обещаха да намерят лещи за 
Анита +3.75, купиха си аспирин - против мускулна треска и раз-
ни инфекции. После пиха кафе, гледаха филм. Накрая Дейзи 
нае такси да ги закара до лагера… 

Далеч остана града. Далеч остана дома с тези, които обичаше. 
Звездите се изсипаха върху черната плоскост на небето. Кра-

сиви бяха – облени в лунна светлина…  
Ани спеше безпаметно в съседното легло. Мишки се гонеха 

по пода. Някой в края на редицата стенеше от удоволствие. Ято 
комари пищеше. Сълзите на Ели, солени, излизаха изпод клепа-
чите. Болеше… 

На другия ден, след работа, Влади пристигна със служебния 
си автомобил в лагера. Поговори няколко минути с комсомолс-
кия секретар и с коменданта. След това влезе в бараката и събра 
багажа й. 

- Хайде, принцесо, скачай в колата! Отиваме у дома… 

ДЕТЕТО 

Детето е седемгодишно.  
Жив къс енергия, ако енергията може да съществува на късове.  
Купчина мускули, в която е акумулирана сила с неизвестно нап-

равление. 
Пулсираща ярост. 
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Необходимост от свобода, обуславяща невъзможността на покор-
ството. 

Бясно желание да се наложи; да грабне своето, ако не му се даде. 
Борба за съществуване. 
Борба за утвърждаване на нещо съществуващо. 
Борба за признание. 
Воля да видим своето “Аз”, сред многото “те”. 
Детето е седемгодишно. Крещи неистово. 
- “Защо викаш?” 
- “За да ме чуеш!” 
56 
- “Не сме глухи.” 
- “НЕ ЧУВАТЕ !!! ИСКАМ ДА КАЖА !!! С Л У Ш А Й ! ! ! 
Детето е седемгодишно. Къс крещяща енергия, ако енергията може 

да крещи. 
… 
Разговорът продължава. Разговорът е важен. Разговор-изповед на 

викаща смазана душа. В съседната стая една уста крещи – иска да 
смаже, за да не бъде смазана. Разговорът продължава. Детето крещи, 
нечуто. 

… 
Детето е седемгодишно. Куп дишаща болка, ако болката може да 

съществува на купове. В къщата е тихо и се стъпва на пръсти като в 
музей. 

… 
Детето е оздравяло. Камбана от смях - търкаля се и звъни на пода, 

сред играчките. Детето е седемгодишно – хваща се за един танк… 
В миг стаята се залюля и изчезна. В следващия дойде болката. В 

следващия – крясъкът. Ударът се е изгубил между двата мига. 
След две минути на бойното поле има два трупа, един танк и едно 

бързо отичащо и бавно посиняващо слепоочие. Един гърчещ се труп, 
който плачейки стене „Защо ме удари?! Не исках…” И един вцепенен 
труп, който, оправдаващ се шепне „Ако убиеш, не можеш да кажеш : 
не исках… Има невъзвратими неща; има мигове, заради които бихме 
дали живота си – да ги няма… тогава не можеш да кажеш : не ис-
ках…” 

-  Защо ме удари?! Не исках!!! 
Рефлекс на самозащита, или средство за възпитание беше? 
… 
Детето е седемгодишно. Има сламена коса, млечна кожа, топли 

очи и мила усмивка. Когато спи, прилича на ангел или бебе. Спящото 
дете е друг свят – свят на сънища и приказки. Тогава то напомня 
колко е уязвимо. Душата на детето е чуплива. Пулсираща кървяща 
рана, която не отразява, а поглъща всяка дума като болка. Душата на 
детето е гола. 

… 
Детето лежи в леглото и слуша – дъхът му е спрял от напрежение 

– кой мистриозух ще победи – малкият, или големият? Отговор 
няма. Детето чака. Майката спи. Гласът на четящата, пресъхнал, е 
прегорил гърлото й. Детето чака развръзката. Ще я дочака ли? 
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Сухият глас като пясък се е разпилял. Вкочанено, с провиснала гла-
ва, детето чете книгата, захвърлена на пода. 

Два чифта очи се срещат. Една ръка взима книгата и я оставя в 
други две ръце. 

Детето лежи в леглото и доволно чете. Успокоено, то разгръщ 
страниците шумно – халтикозавъра изяде прокомпсогната. 

Вик. Майката е събудена. Детето трябва да спи. Книгата се сто-
варва върху главата на майката.Крясък, удар, крясък… 

Животните отпреди милион години се разбягаха… 
… 
Детето играе – започнала е войната на добрите животни срещу 

бракониерите. Животните са нападнати. Стаята е градът. Библио-
теката – къщите. Пристигат камиони. Животните се евакуират – 
товарят книгите-мебели в камионите-картонени кутии. Сбогуват 
се. Бойното поле е в спалнята. Войниците са разквартирувани в ант-
рето. От леглата им-книги, няма къде да се стъпи. 

Нищо. Детето играе. То е седемгодишно и трябва да материали-
зира фантазиите си.  

… 
Вечер е. Майката е в кухнята, приготвя храната. Детето е в ста-

ята си. Вик. „Бързо! Ела!! Виж!!!“ Досада… Детето идва, очите му  
блестят, цялото е усмивка. Удря се в стена. В един миг то е видя-

ло един свят. Иска да даде този свят на своята майка. Но тя пържи 
яйца и не може да го види; не го подозира. Тя чува само викът – досада. 
Един свят се сгромолясва разбит. 

… 
Детето отново играе. В играта участват всички – то иска така. 

Играят – един старец с инфаркт, един мъж с положение, една майка 
без нерви. Детето иска. То удря – с каквото има. Играта е такава – 
трябва да бъде убит убиецът на Линкълн. Горкият Джон Буут – убит 
е хиляди пъти. Горките съиграчи – получили са хиляди удари. Нищо. 
Детето играе. 

… 
Детето е пораснало за един ден. Детето е ученик. 
Днес то отиде да играе само. Всъщност, така мисли майката, ос-

танала в къщи сама. 
Сред развалините на стара къща, първокласниците замерват под-

пухнал мъртъв плъх с остатъци от строителния материал, разхвър-
лян край новия блок. 

… 
Трудно е да се пише за детето. За това е нужно да се помни детето 

– за да бъде почувствано и разбрано… 
Трудно е да се прекрачи в света на детето. Това е един странен 

свят, изграден от представи и действие. Никъде другаде идеята и 
изпълнението не са така непосредствено свързани, както в детската 
игра. Връзката между физическото и духовното у детето е толкова 
съвършена, та в много случаи не я забелязваме и като сливаме едното с 
другото, отричаме интелекта у детето, виждайки само неговия 
физически еквивалент… 

… 
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Прозорецът посиняваше. Дейзи се бавеше някъде. Ели иска-
ше да погледне часовника си, но не смееше да наруши покоя. 
Седнал на стола до нея, Филу съсредоточено мислеше. 

- Е, какво ще кажеш? – сърцето на  Ели се давеше и плувайки 
срещу потока на кръвта прескачаше по няколко удара. 

- Ами-и-и… хубаво е. – отсече Филу.  
Сърцето на Ели пропусна още няколко удара, буцата в гър-

лото й потръпна. 
- Но да знаеш, че онова там, не беше плъх, а котка… – мом-

ченцето пое дълбоко дъх и продължи – освен това си объркала 
имената на динозаврите… да не говорим, че ме накара да пре-
местим града на животните от хола в антрето… Е, май няма дру-
го, което да си объркала… и накрая… не разбрах за онова… ек-
ли-… екливалент? 

- Еквивалент – важно подчерта думата Ели, малко притеснена 
и поизнервена от закъснението на Дейзи.  

- Защо се чудиш как да погледнеш часовника си така, че да не 
видя? Аз оттук виждам, че е шест без петнайсет. Бързаш ли? 

- Мразя да чакам… и да карам да ме чакат… Ако Дейзи не 
дойде до пет минути, обличаме се и тръгваме… 

- И аз ли? – очите на детето светеха; после личицето му из-
веднъж помръкна – Ще ти се карат, ако ме вземеш с теб… но и да 
ме оставиш сам в къщи пак не е добре… Майка мисли, че само 
ако си обърне главата встрани, аз ще си пъхна пръстите в кон-
такта… 

- По-добре си избери дрехи за разходка… 
- Да не забравиш да ми кажеш, че трябва да си взема и за пре-

обличане… 
Ели бързо се обличаше. Имаше среща с Анита и с Мартин.  
От известно време животът в лагера се бе подобрил. Пуснаха 

електричеството. Всяка вечер докарваха по една цистерна с вода 
за миене. Дори осигуриха превоз до града. Не всички се възполз-
ваха от него. Голяма част от бригадирите предпочитаха лагер-
ния живот с простите му и естествени развлечения. Друга част 
бяха открили път до близкото село, или по-скоро – до селската 
кръчма. За жълти стотинки след кратка разходка те пиеха “об-
лак” след “облак”, докато съзнанието им се забули. Но за много 
студенти вечерните разходки в града бяха средство за оцеляване. 

Ели бързо се гримираше. Откакто бе дошла в дома на Дейзи, 
трудът не й тежеше; нито обидите. Непознатите момчета и мо-
мичета започнаха да я приемат… дори нещо повече, започна да 
се сприятелява с тях… с някои от тях… като Мартин. Само Пен-
ка я гледаше все по-враждебно, но това имаше все по-малко зна-
чение. 

Ели бързаше, Дейзи я нямаше…  
… 
Жега струеше отвсякъде – каменните сгради бълваха топли-

ната, която бяха събрали през деня, паветата от площада им я 
връщаха. Фонтанът, пуснат пробно за септемврийския празник, 
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отново бе пресъхнал. И само старите дървета на градската гра-
дина обещаваха прохлада. 

В началото на парка Мартин чакаше. Пушеше цигара от ци-
гара и чакаше. Времето минаваше, въздухът посиня. Часовникът 
цъкаше безмилостно; филмът скоро щеше да свърши; автобусът 
– да ги прибере… Не се страхуваше от разстоянието. Страхува-
ше се от проверката – не искаше “да се набива на очи”. Времето 
минаваше, Ели я нямаше… Пушейки цигара от цигара, Мартин 
чакаше. 

Видя я – в дъното на алеята. Висока и стройна, с дълги кра-
ка… с къса пола… Никой не носеше къси поли, освен тя. Плътна 
топка запуши гърлото му. Сърцето му спря – за няколко удара… 
после продължи да тича бясно.  

Пристигна с усмивка, с протегната ръка. И той протегна ръ-
ката си – здрависаха се като стари познати. 

- Здравей! Закъснях… Леля ми се забави… - гласът й сладко 
пееше, нехайно – Къде са другите? Анита как е? Тук ли е? 

Очите му горяха в сгъстилия се мрак, струваше му се, че све-
тят – като на животно. Гласът й сладко чуруликаше, нехайно 
питаше за другите; за него не. Не знаеше как ще й отговори, 
какво ще й говори, ще й говори ли… 

- Отидоха на кино – гласът му, грапав като шкура, го стресна. 
- Така ли? На кой филм? Ще имаме ли време да ги настиг-

нем? – въпросите й се сриваха върху му, като грамада… и го 
затрупваха… 

Затрупан, смазан и без дъх, не знаеше какво да прави. 
- Съжалявам… Заради мен провали вечерта си… Не трябва-

ше да чакаш – думите й валяха като порой, отнесоха го. 
Мракът се сгъстяваше. Времето изтичаше. Дърветата на пар-

ка – високи, стройни, гъсти, ги обгръщаха. Висока, стройна, тън-
ка – вървеше някъде край него. Обгърна я. Пространството се 
изкриви и върна времето назад. Целуна я. Дали така й каза 
всичко? Секундите отново цъкаха…  

Асансьорът тракна вратата си зад нея. Отнесе я. Мартин сто-
еше под прозореца й и чакаше лампата да светне; да види още 
веднъж силуета й; да… Дали й каза всичко тази вечер? Не знае-
ше. Но знаеше, че тя не го разбра… Думите се лееха като река… 
Това, с което я заинтригува бяха само кварките и теорията, с 
която се обединяват всички взаимодействащи си сили в микро- 
и в макро-света… 

Асансьорът тракна вратата си пред него. Отиде си. Ели се 
прибра. Дейзи я чакаше – в тяхната стая… готова за среднощен 
разговор. Момичето сияеше, изправи се на палци и се завъртя, 
разпръсквайки енергията си навсякъде… 

- Щастлива съм!!! Искаш ли да ти прочета какво съм написа-
ла? Филу почти го хареса… - гласът й вибрираше от щастие – 
Знаеш ли, тази вечер за първи път ме целунаха… а си мислех, че 
съм го правила и преди това…  

… 
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Слънцето печеше – като в ада. Потта се стичаше по телата – 
като дъжд. Земята бе корава. Кирките звъняха и хвърляха искри. 
Камъните се трошаха. Изкопът, дълбок и тесен, ставаше все по-
дълъг. Вятърът ревеше. 

Мартин въртеше кирката. Все по-дълбоко, все по-дълбоко я 
забиваше - със злост, каквато отдавна не намираше. 

- Хей, Марти, ще се измориш… – гласът на Пенка прозвуча 
уморено – Ела да те избърша … ще изстинеш… 

Мартин продължи да върти кирката. Гол до кръста, загорял 
от слънцето, той се пържеше под лъчите му без да ги усеща, вя-
търът го галеше – без да го усеща… а хладните му пръсти се впи-
ваха в плътта. 

Бригадирът се размърда, облегнал се на припек на близката 
стена и се провикна : 

- Хайде, мъжки, стига толкоз! Малко мадамите да побачкат… 
- и се обърна с преценяващ поглед към групата на момичетата – 
Хайде, софиянките, хващайте се за лопатите! 

- Стига, бе, мъжки, няма ли малко и вие да побачкате… Току-
виж утре, като си отидем, хванете мускулна треска – сопна му се 
Пенка и тръгна с хавлиена кърпа да избърше гърба на Мартин 

- Не ни бери грижата, малката, като си тръгнете вие, други 
ще ни пратят… Хайде на работа! 

Никой не помръдна. Само Мартин продължи да размахва 
кирката с ярост. 

Седнала на ръба на изкопа, Ели наблюдаваше плавните дви-
жения на мускулите му, скрити под гладка кожа, събрала всички 
слънчеви лъчи. Като бисери по нея се търкаляха капки влага и се 
губеха в улея на гръбначния му стълб. Красиво бе… Вятърът 
свистеше… Пенка най-после стигна до него, издебна кирката, 
когато пада и успя да го загърне с кърпата си… 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА 
Влакът потегли. Чакалнята остана сама.  
Тихо и пусто.  
Звездите висяха на гроздове от небето и се опитваха да светят 

по-силно от крушките, които висяха на гроздове от тавана.  
Потънали в прах и паяжини, те не успяваха да се преборят с 

мрака, процеждащ се отвсякъде.  
Тъмно и пусто.  
Електрокарът, натоварен с багаж, се прибра в багажното и 

перонът остана сам… 
Не. Не беше сам. Едно момиче в розов гащеризон и с яке във 

войнишкозелено стоеше в самия му край. Звездите, натежали от 
светлина, грееха за него. 

Влаковете един след друг пристигаха. Перонът кротко ги 
посрещаше; чакалнята изпращаше товарът им от хора. 

Звездите следваха пътеките си по небосвода… 
…Перонът почувства тежките ритмични крачки на милици-

онера, който го охраняваше. И чу строгия му глас : 
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- Младеж, ще ми представиш ли паспорта си? 
После усети желанието на момичето, което се бе приютило в 

края му, да се разтвори в бетонните му плочки. Да би могъл да й 
помогне – би го направил, но не можеше. Зачака… 

- Нямам паспорт –  гласът звънеше ясен в кристалната нощ. 
Милиционерът се вгледа в лицето на непознатия с преценя-

ващ поглед. Младежи… Наглед момче - оказва се момиче... а 
всъщност, май беше дете… Подозрителността му се стопи, гла-
сът му омекна. 

- Какво правиш сама толкова късно? – бащински започна той 
– Къде са майка ти и татко ти? 

- Чакам връзката от София… - бързо отговори тя, не искайки 
нито да потвърди, нито да разсее заблудата на униформения и 
продължи - Разбрах, че има промяна в разписанието… 

- Така е, има промяна… още два часа трябва да чакате… защо 
не се прибереш в чакалнята при родителите си? 

- Гледам звездите. 
- Звездите ли?! 
Милиционерът бавно вдигна глава към небето. То хвърли в 

лицето му изобилието си от светлинно великолепие. 
- Какво има да им гледаш на звездите? Те всяка нощ са там… 

едни и същи… 
- Не са едни и същи… Всъщност, и те са като река… водата 

никога не е една и съща… поток от светлина… това са. 
- Е-е-е-й, Пешо! Откога не сме се случвали една смяна, бе, чо-

век… кога ти отпуска, кога аз… Прибра ли жената и децата от 
морето? 

- Стига бе, Гошо, по служба съм… Като съм с пагон, знаеш, 
няма Пешо – явно смутен, милиционерът чупеше пръсти. 

- Добре бе, старши, няма… След смяната ще пийнем ли по 
едно? А? Кое е туй момиче? Да не е твойта, голямата… че аз от-
кога не съм ги виждал. Закъде я изпращаш? Растат те, бързо… 
Разбра ли, разписанието променили… Ще има да чакате. – чове-
кът, също униформен, но с фуражка на железничар, прочисти 
гърлото си и въздъхна, вдигайки поглед към небето – Брей, каква 
нощ… с какви звезди… аха и ще ти паднат в пазвата… 

Перонът кротко слушаше, отворил всички пори на бетонни-
те си плочки. И се опитваше да разбере загадката на хората и на 
звездите. 

Чакалнята пое човешкия товар на влака, който вече тракаше 
по пътя си нататък. После опустя. Лампите й се опитваха да све-
тят; да надсветят надвисналите гроздове звезди. Едно момиче 
чакаше в самия край на края й. Почти не беше вътре. Седнала на 
сака си, гледаше звездите. Седнал на петите си, до нея стоеше 
стар железничар. 

- И значи, казваш, не ги виждаме, каквито са сега… Поток от 
светлина… Това ли, казваш, са звездите… И как ще ги гледам 
всяка нощ, сега, когато вече знам, че тях ги няма?! – задръстен от 
сълзи бе дрезгавият глас. 
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И нямаше лъчи в очите на момичето, което бе убило чуждите 
звезди. 

Чакалнята поемаше чуждите слова и се опитваше да проумее 
как убиват. 

… 
Отново в своя дом, в своята стая, върху своя килим, Ели седе-

ше с кръстосани крака и гледаше звездите през прозореца. На-
тежали от светлина, те капеха върху света, поел товара им. Съну-
ваше с отворени очи. Стените падаха. Бели, затрупваха я в бяло. 
Бял бе светът… катереше се бавно по бялата му перпендикуляр-
на гладкост… Стените падаха… 

… Не беше тя – Ана пълзеше по бяла скала. Като муха 
пълзеше – забиваше ръце-смукала във всяка пукнатина, във вся-
ка издутина. Върхът все по-близо идваше… Все по-отвесен, все 
по-жесток. Свирепи вихри го обвиваха и облаци като памук 
скриваха света от него. И само Слънце властваше отгоре… 

… Не беше Слънцето, а чуждо Слънце. Бяло Слънце. Из-
гаряше очите със синя светлина… изгаряше душите… 

Не. Ели изгоря. Пропадаше. Бели, стените пропадаха 
след нея. 

Сънуваше с отворени очи.  
 … Под струи от бяла светлина Ана стъпи на върха. Бавно 

извърна остриганата си глава. Лицето й бе бяло. Остана цяло 
само миг. 

 После маската падна.  
 И в бялото под челото зейна черна дупка. Изяла бе ляво-

то око. Остана цяло дясното за миг. Беззвучна експлозия като 
стъкло начупи ириса му…  

После парчетата паднаха. 
 Бяло и сляпо бе лицето на Ана. 
 Бели и слепи стените падаха.  
Ели сънуваше с отворени очи и виждаше света в бяло. 
Събуди се. Седнала с кръстосани крака на пода, гледаше 

звездите. 
… 
Самолетът пореше облаците – както делфинът пори вълните. 

И изяждаше разстоянието. 
Душа без тяло, или тяло без душа - захвърлена върху най-

предната седалка Ели пътуваше – не за там, където искаше.  
Самолетът изяждаше разстоянието; минутите спяха. 
Как искаше да спи, да спи и никога да не се буди… 
Пистата пое грапавите колела. Прие енергията им, която 

убиваха чрез триене. Дъжд заваля, изми следите им… 
Никой не я чакаше. И не очакваше... 
Дъждът валеше. Давеше откършените есенни листа.  
Ели бавно вървеше – не искаше да стигне там, където отива-

ше. Не искаше – да види дваж мъртвия балкон на оня дом, в 
който бе отрасла. Дъждът проникна през дрехите до кожата, а 
после – през нея до всички клетки на тялото. Разми кръвта, изп-
разни мозъка, вкочани ръцете и краката… 
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Вратата зейна пред нея… Празна. Погълна я, прие я, приюти 
я. И вече нищо нямаше значение. 

И дядо й бе мъртъв – Ана бе ослепяла и с двете си очи. 
И всичко беше свършило. Или започваше? 
Ели стоеше пред пропастта на празния гроб. Затрупан с цве-

тя, дядо й мълчеше. Това ли бе последният скок? Или всичко 
сега предстоеше… 

ПОСЛЕДНИЯТ СКОК 

Само този, който е виждал светлина, може да даде определение на 
Мракът… Или този, който е между Галактиките. 

Само този, който е докосвал живи мъртъвци, може да даде опреде-
ление на Ужасът… Или този, който сам е бил мъртвец. 

Когато се събудиш и изсипеш погледа си в черното, и съскането на 
компютрите навлезе в теб; и илюминаторите бълват Нищото; ко-
гато се изправиш и видиш пред себе си стена; когато изкрещиш и 
чуеш ехото… и коленичиш, но няма пред кого; когато видиш светлина 
и не знаеш откъде е; и в мозъка ти идва някой и не знаеш кой е… - то-
гава викаш и не чуваш ехото, и съсъкът на живите машини спира. 
Тогава ти докосваш мъртъвците-хора… и падаш… 

… 
Ели сложи трите точки. Самолетът я отнасяше – отново там, 

където не иска. 
Филип бе мъртъв и всичко започваше… 
Новата учебна година започна. И всичко бе същото.  
Или не? 
На мястото на Петя, в групата им дойде Анита. Вместо писма, 

получаваше от дядо си спомени… Болеше… 
Спеше с отворени очи и сънуваше в бяло. Знаеше, че не може 

да лети. Но можеше да пълзи по отвесни стени – в бяло. Ходеше 
в бял вакуум и нямаше кой да я задържи. 

ПОСЛЕДНИЯТ СКОК – продължение 

Сега, когато съм свободна да избирам заниманията си, реших да 
пиша. Всъщност, тази свобода е бездействие – всеки запълва с нещо 
своя страх. Но тази свобода е и очакване на неизвестното. Тя е и над-
превара с времето. 

Предстои ни най-големият скок… Последният скок… 
… 
Звънецът жужеше с метален глас.  
Като приливна вълна студентите нахлуха в кафенето. Из-

пълниха празното пространство между масите, край масите и 
върху тях. Купуваха закуски, цигари, сокове, кафета… Шумни се 
бутаха, избутваха, караха се и се смееха, а после – когато звъне-
цът изжужа с метален глас, останали без глас, тихо се изнизаха 
към залите за лекции и упражнения и към различните лабора-
тории. 

Седнала в ъгъла на масата до ъгъла, Ели устоя на напора на 
прилива и отлива. Придърпа по-близо до себе си тетрадката за 
лекции по органична химия, отворена на последната страница, 
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бавно отпи глътка кафе и продължи да сънува с отворени очи. 
Пишеше. 

„Изгревът… Очите ми плуваха в синьо… Недостижима синева. 
Изгревът – лилавата заря и червеното петно на Слънцето. Старата 
Земя – с кристалните си върхове от лед; Старата Земя с гори, с лис-
та и светлина… Беден език. Осакатено съзнание, което долавя, докосва 
се но е неспособно на направлява, което се опитва да прозре, но е неспо-
собно да промени… Бавно се променя всичко в нас… И този изгрев 
остава един и същ в паметта на компютрите и в паметта ми… 

… 
Аз гледах този изгрев и в онзи ден, когато щяхме де докоснем Зе-

мята, или тя да ни докосне – с излъчването си. Всички уреди бяха 
насочени към нея… И чакахме… “Тахис” летеше със сто хиляди 
км/сек към Слънцето. Не бързахме. Това беше краят на нашия път.  
Нашето Слънце беше същото – съвсем обикновена звезда, в края на 
Галактиката си. 

 Сега е трудно да кажа каква точно бях тогава, какви бяхме самите 
ние. Твърде много събития минаха – започнахме да мерим времето с 
промените. Сами не разбрахме кога въпросите закънтяха в празното 
пространство на черепите ни…  откъде дойдоха съмненията… Про-
мъкваше се вълнението в нашите програмирани мозъци… Първият 
ден… 

… 
Пиша и съзнавам че това, което върша е противодействие на 

страха. Някъде в нас нещо се пука… Висим в пространството и чака-
ме. Разрушената ни психика има нужда от опора. Висим в простран-
ството и адсорбираме енергията на звездите… Изродени останки на 
изчезнала раса… 

Чакаме. И запълваме страха си с думи…“ 
Звънецът жужеше с метален глас. Седнала в ъгъла на кафене-

то Ели пишеше и запълваше празното в себе си с думи. Образите 
се раждаха  - на брега на съзнанието й и бялото, което изпълва-
ше съня й… Спеше с отворени очи и сънуваше… Последният 
скок? Или онова, което следваше след него. 

- Ели… Ели!? Къде си?? – гласът на Ани бавно си проправяше 
път през пространството, заето от невроните на мозъка й – Ели, 
трябва да влезеш този час! Ставай! Разбрах, че ще има комсомол-
ска проверка… Хайде, Ели, ставай… казват, че при три отсъствия 
ще изключват…  

- Само плашат. Толкова лесно могат да станат три… Не вяр-
вам да изключват… Ако е така… аз съм вече вън… – намеси се 
Ренета, провлачено и компетентно, но после продължи – Хайде, 
Ели, да вървим. 

Ели прибра тетрадката си и тръгна. Сънуваше с отворени 
очи. Подредиха се на опашката – безкрайна редица второкурс-
ници. Един по един влизаха в лекционната зала. От двете страни 
на портала стояха двама третокурсници и взимаха от ръцете на 
всеки листче с написано име и факултетен номер. Звънецът 
удари. По опустелия коридор вървеше професорът. Спъна се в 
тълпата и спря. Скандалът избухна миг преди това. 
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- Хей, ти! На много хитър ли се правиш, или мен искаш да 
правиш на глупак?! – гласът звучеше заядливо и обидено; после 
стана отмъстителен – Кое листче да скъсам, а? На Атанас, или на 
Анастас? Или може би на Сергей? 

- Което искаш късай… - гласът на Анастас прозвуча обречено, 
макар да искаше да бъде уверен – Хайде, късай! 

- Не бързай толкова, не бързай… да-а-а, твоето ще скъсам… А 
после ти не се сърди на мен; сърди се на приятелчетата, които са 
те натопили… - гласът, издевателстващ, продължи – Да видим 
сега, кой ще има отсъствие и кой ще има черна точка… 

- Хайде, по-бързо там, отпред… часът свърши – обади се ня-
кой от дъното на тълпата.  

Професорът се потеше от срам. И чакаше – проверката да 
свърши. 

… 
Далеч от света, Ели пишеше.   
Светът се рушеше. Отломките му падаха с глух трясък. Руша-

ха – това, което още не се бе разрушило в човешките души.  

ПОСЛЕДНИЯТ СКОК, продължение 

Някога нашият малък свят беше прекалено добре подреден – обмис-
лен, разумен, програмиран – още на Земята, преди повече от четири 
милиарда години… 

 

Далеч от света, Ели сънуваше с отворени очи и пишеше – то-
ва, което би могло да бъде бъдеще на този свят… Добро ли беше 
бъдещето му – не знаеше… 

 

„Тахис” бил първият кораб, построен на Земята, способен да се 
движи със скорост, близка до скоростта на светлината. По онова вре-
ме в Слънчевата система имало три обитаеми планети - полюсите 
на Марс били засадени със зелени растения; Венера била „проветре-
на”…  Луната отдавна била превърната в обсерватория и космическа 
площадка; Меркурий бил мина за редки метали… Тогава започвали и 
проучванията за използване на астероидите и за „приближаване” до 
газовите гиганти. 

По времето, когато „Тахис“ бил построен, човечеството още не 
познавало собствената си звездна система. 

Каква е била еволюцията на нашата цивилизация след излитането 
ни към Далечния Космос – не знаем. Твърде скоро сме изгубили Слън-
цето от погледа си… несъвършени уреди… 

Астронавтите са знаели само целта на полета – откриване на Ра-
зум във Вселената и завръщане на Земята. 

… 
Пиша и мисля – това ли е бил краят на програмата? Завръщане… 

Но при кого? 
Пиша и мисля – каква е била тяхната цел… те са знаели какво оз-

начават четири милиарда години… 
Пиша и мисля… Защо беше необходима хибернация на екипажа, ко-

гато “Тахис” се забавяше и скоростта не можеше да ни запази от 
остаряване? защо проспахме и междугалактичните пространства? 
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Защо компютрите и генетиците подбираха само онези генни комби-
нации, които бяха най-устойчиви на космическите мутации…  

Защо са искали да ни запазят такива, каквито са били те, по вре-
мето, когато сме заминали… 

Пиша и мисля – какво са искали те? Да научат има ли Разум във 
Вселената… Или да запазят себе си? 

… Синева… и огнено кълбо. Морето и небето са слети в едно. Лъ-
чите на Слънцето пробиват лепкавия въздух и прозрачните вълни. 
Екранът става зелен – водата оплътнява. Лъчите попиват в непод-
вижния ад на земната бездна. Става тъмно като в Космоса. От океан-
ското дъно Слънцето изглежда по-далечно, отколкото от центъра на 
Галактиката… Бодната пустош навлиза през  илюминаторите… 

Пиша и мисля… Повече от четири милиарда години носим със себе 
си земните изгреви и земните залези, земните пустини и скали, зем-
ните гори и океани… Повече от четири милиарда години… Взирахме 
се в тях и се възпитавахме да бъдем земни граждани… 

Пиша и мисля – повече от четири милиарда години изучавахме 
земна история… Цялата памет на човечеството е запечатана в па-
метта на компютрите ни… 

Пиша и мисля. Защо?“ 
… 
Светът се рушеше, рушен от децата, които беше създал. Изя-

ли Природата, която ги бе люляла в пазвата си през ранното им 
детство, човечетата вече изяждаха себе си. И още по-гладни ста-
ваха… за власт и за кръв и за “още”. Натежал от омраза, светът се 
рушеше… 

Ели сънуваше с отворени очи и пишеше. Това ли бе бъдеще-
то? Това ли бе Изходът?! 

Влязла в съзнанието на героинята си, Ели гледаше с нейните 
очи и мислеше с нейните понятия… 

„Пиша и мисля… 
Някога… нашите мозъци бяха прекалено добре подредени – без 

опасност от изненади, ние вършехме точно това, за което бяхме съз-
дадени… 

И все пак – въпреки всички програми, въпреки вложеният в нас 
стремеж към постигане на целта като единствен смисъл на същест-
вуването ни, не открихме разум във Вселената. 

… Пребродихме нашата Галактика, отидохме и в други светове… 
не бързахме, анализирахме перфектно постъпващите данни… обхо-
дихме видимата Вселена. И “по-нататък” нямаше… но Разум не отк-
рихме. И нас не ни откриха… 

… Връщахме се – у дома. С повече въпроси и с по-малко отговори… 
…  
Пътувахме към Земята и чакахме срещата си с нея… Уредите ни 

мълчаха… “съвършените” уреди, с които открихме, че няма Разум във 
Вселената… 

Наближавахме Земята. Слънцето все по-силно светеше… почти 
така, както е светело преди четири милиарда години. Летяхме към 
центъра на системата – следи от разумна дейност нямаше. Астерои-
дите бяха по местата си – недокоснати. Марс беше мъртъв – прашна 
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пустиня. Страхувахме се да погледнем Земята – фанфари нямаше да 
има. 

Синята планета изплува на хоризонта – все още синя. Луната бе-
ше осеяна с кратери. Информацията от Земята беше категорична – 
там разум нямаше… И следи от разум – нямаше. 

Не я отминахме, както бяхме отминали толкова други планети, 
устремени към нашата цел… Тя беше нашият дом… затова изпра-
тихме космически капсули с хора… 

… Слънцето се издигаше над хоризонта. Лъчите му заливаха в 
светлина върховете на планините, после доловете, после вълните. 
Очите ги следваха – вместо камери. Това беше първият земен изгрев, 
който видяхме. Тогава разбрахме тяхната цел. Те бяха успели – да 
консервират света си такъв, какъвто бе бил – за четири милиарда 
години. И нас да запазят – отломка от него… и да ни върнат… за ново 
начало… 

… 
Отлетяхме.. 
За първи път мълчанието на Космоса ни се стори страшно. Зако-

ните на гравитацията ни отхвърлиха далеч от пределите на нашата 
звездна система. Летяхме към периферията на Галактиката – без 
цел. 

Промяната настъпваше незабелязана. 
Започнахме да мислим. 
Започнахме да се бунтуваме. 
Започнахме да обвиняваме нашата мъртва цивилизация, която бе 

успяла да ни запази от Времето… и от себе си… 
Не можехме да платим цената. 
Обвинявахме – за самотата, на която бяхме осъдени. 
Обвинявахме – за програмираността, която ни бе наложена. 
Обвинявахме я – за ненужността на полета – нашата цивилиза-

ция, обрекла ни на една цел за една вечност. 
Без право на еволюция. 
Без право на промени. 
Без право на свобода. 
Без право на НЕ. 
… Пътувахме към края на Вселената… освободени от всички ста-

ри цели… Времето изчезваше; програмите не действаха; организаци-
ята рухна… 

Тогава осъзнахме себе си… Когато „назад” и „напред” нямаше, а 
имаше само „сега”. Когато нямаше „Слънце”, „Земя”, „Млечен път” и 
имаше само „тук”… Безкрайно пространство, в което няма посоки… 

Разбягваща се Вселена… Достатъчно ли е веществото ти, за да те 
събере отново в онази точка, от която започва историята ни… Раз-
бягваща се Вселена… Ще стигнат ли атомите ти, за да затворят 
твоя цикъл… Разбягваща се Вселена? Или пулсиращо сърце?  

Това бе въпросът. Намирането на отговора му стана нашата 
цел… Тогава намерихме себе си. 

… 
Целият хоризонт е залят в светлина. Планетата изгрява, отра-

зила звездата си. Огромният й диск ни заслепява. Наситеното черно 
на небето избледнява. Само назъбените ръбове на кратерите изсичат 
отломки мрак.  
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Камерите снимат – черно небе и бледи съзвездия, хилаво Слънце, 
изгубило лъчите си върху тази захвърлена планета… последното убе-
жище… Взираме се за последен път в познатата Вселена – с очите и с 
телескопите си. Камерите снимат и компютрите запаметяват 
това, което ние ще изгубим. 

… 
Сега ни предстои най-големият скок. Последният скок… Оня, 

който ще ни отдели от Вселената. 
Ще ни пусне ли тя, тази последна родина сега, когато станахме по-

бързи от нея? Ще ни пусне ли да достигнем преди нея границата с 
Нищото? 

… Или, летейки по-бързо от светлината, ще върнем времето на-
зад… 

… 
Ели сложи трите точки. Не знаеше какво ще има след тях… 

Дървото ронеше от сухите си клони листа, които търсеха забра-
ва. Тя ги приютяваше в скута си. Не бързаше да си отиде. Не 
искаше – отново да се върне в света, който, рушейки се, изяжда-
ше душата й… 

- Къде се губиш, Ели… нали ми обеща да изчислиш проекта 
ми… - Анита запъхтяна седна на пейката до нея. – Ето, нося ти и 
калкулатор… Не се стряскай, има време… Защо не каза, че имаш 
да преписваш лекции? Щях да ти ги снимам… 

Ели взе калкулатора и параметрите от проекта на Ани.  
Животът потече такъв, какъвто бе бил – далеч от звезди и 

звездни загадки. 

ЧЕТИРИДЕСЕТА ГЛАВА  
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

Ранен следобед е. Чакам татко… Слънцето влиза в прозореца… 
Мисля за татко… Вятърът грабна завесата  и я измъкна навън… 
Искам татко… Топло е – не като зима… Болна съм – за близък човек. 

… Движещите се форми на музиката се превръщат в чукове, 
които забиват пирони-тонове в главата ми. Следобед е. Чакам 
татко… Затънала съм – до самото дъно на тресавището на мозъка 
си… „Апасионатата” се разлива върху мен… като блестяща 
повърхност на езеро от прозрачен метал… аз съм на дъното и имам 
нужда от близък човек… Покой. Металните вълни се плискат без 
гребени… Дъжд ли заваля? Или някой изсипва разтопени капки върху 
гладка езерна повърхност… Капки светлина. Порой от светлина – 
излива се в езеро от звуци… порой – кристални звуци. Не съм на 
дъното… 

Звукът на входния звънец разсече като с нож мелодията. Раз-
пиляха се виденията на глухия музикант; закапаха метални кап-
ки върху грапавия под, попиха в килима, умряха, вплели се в 
шарките му. Ели ги прегази. Грабна бравата на вратата, изтръг-
на я… И спря. Димитър стоеше на прага. Гладко избръснат, 
гладко колосан, той се усмихваше, официален. Ели направи 
крачка назад, вратата щракна зад гърба му. Прегърна го. Кос-
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тюмът му, блестящ от елегантност, я отблъсна. Протритите й 
джинси и избелялата фланелка се смутиха и още повече се впи-
ха в тялото й. 

- Здравей, Димка, каква изненада… толкова бях щастлива, ко-
гато разбрах, че си тук… - тя не довърши, гласът й умря. 

- Само за няколко часа дойдох… по повод международната 
олимпиада… - и той не довърши, гласът му умря. 

Слънцето светеше в стаята, вятърът беше откраднал завесата 
от прозореца и си играеше с нея… беше топло – не като зима… 
Димитър захвърли сакото си върху фотьойла. Избелялата фла-
нелка на Ели засия с някогашния си цвят. 

- Сядай, тати, сега ще донеса кафето, отдавна те чака… и ще 
говорим… ще разказваш… толкова неща имам да ти казвам… - 
гласът й звънеше като прозрачен метал.  

Димитър седна, наметнал отново сакото си. Вратовръзката му 
го душеше. 

- Нямам много време, Ели… ще тръгвам след час… Случайно 
срещнах Александър, ще пътувам с него… няма смисъл да чакам 
нощния влак… 

Тя се обърна, за да не види лицето й. Той видя раменете й и 
разбра, че е имало смисъл да чака нощния влак… 

Слънцето бавно пълзеше по небосклона. Бавно допиваха ка-
фето си. И говореха – за безлични неща. Твърде малко бе време-
то, за да говорят за другите – за онези, които боляха в душите, 
които виеха, които блъскаха по стените им и излизаха вън, за да 
тревожат главите, които ги заключваха зад челата си. Минутите 
кротко се изнизваха. Часовникът в хола на хазаите запя. 

- Ако искаш, ще остана до довечера – тихо каза Димитър с 
глас, натежал от несподелени събития. 

- Не, татко, върви… поздрави Александър от мен… и целуни 
мама – тя го прегърна и смачка сакото му. 

Входната врата тракна зад гърба му и отново я отдели от све-
та… запрати я – в нейния… все по-затворен, все по-далечен… 
Вратата на стаята тракна зад гърба й. Стените се срутиха върху 
нея. Ели се скри от отломките им под масата и зарида. Не си 
позволи повече от няколко хлипа. Изгризвайки кокалчетата на 
пръстите си изпълзя. И се хвана за бележника, който бе захвър-
лила, чувайки звънеца на входната врата. Грабна химикала с 
лявата ръка и се опита да изскубне душата си, да я изхвърли на 
листа, да я затрупа, да я изтрие…  

Звънецът звънеше – като с нож режеше пространството край 
себе си.  

„Слънцето грее навън; топло е… Животът е прекрасен…  
Би бил … ако бих могла да свикна да приемам самотата като жре-

бий, а не като временно състояние… тогава, бих могла да осъзная, че 
самотата е свобода… Но как тежи, тежи, тежи… Свободата?!” 

 Звънецът звънеше – като с нож режеше пространството край 
нея. 

- Хайде, Ели, скачай! Обличай се! Баща ти те чака… Прияте-
лят му го върнал за теб… 
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… 
Боровете, с натежали клони от бяло, танцуваха като в при-

казка. Автомобилът летеше по белия път – като шейна по пър-
залка. Небето, като изумрудено блестеше върху гората, приело 
праха на залеза. 

Седнала с кръстосани крака върху задната седалка, провряла 
глава между раменете на Димитър и Александър, Ели слушаше 
разговора им и гледаше право в света. Ометена бе главата й – от 
всички стени и отломки. Свободна бе – за първи път. Като кур-
шум в бяла плът – потъваха в тялото на планината. Потънаха. 
Снежна пряспа ги затрупа. Не, бяха стигнали края на пътя. 

Облечен в скиорски екип, Александър грабна ските си и хук-
на към влека. Ели и Димитър предпазливо нагазиха в снега. 
Хрупкавите водни късчета нахлуваха в обувките им, хрупкавият 
хладен въздух щипеше гърдите им. Изумрудено, небето блесте-
ше над тях. Слънцето бавно пълзеше по небосклона…  

Пистата беше под тях. Шарени точици се търкаляха по бяла 
покривка – надолу, надолу… Малко встрани, други шарени 
точици, подредени като маниста на гердан, пълзяха нагоре, 
нагоре…  Някъде там бе Александър – тръгнал да догонва слън-
цето, да настигне залеза, да задържи деня. Ненаситен за движе-
ние, за промяна, за ново, за друго... за свобода - яхнал вятъра, 
отпуснал юздите на ските, той се опитваше да забрави света.  

Светът на ограниченията и забраните, на наложеното мне-
ние, на стъпканите идеи. Светът –настъпващ и прегазващ всичко 
различно… Сивият свят – в който нямаше нищо лично… Шаре-
ни точици по белия сняг… яхнали вятъра, хората бягаха от своя 
ад… ако можеха. 

Ели и Димитър, хванати ръка за ръка, балансираха с лъскави-
те подметки на градските си обувки по горската пътека и се сме-
еха, забравили света на Утре и на Вчера. Беше само Днес… едва 
началото на най-дългия им ден. Слънцето пълзеше бавно по 
небосклона, небето зеленееше от здрач, но хората, забързани, 
задържаха все още светлината… 

… Пътуваха. Фаровете светеха. Превръщаха лицата на край-
пътните преспи в Галактики с безброй светове…  

Мълчаха. Извайваха мрака със слепи ръце. С очи докосваха 
скритите форми на думите, които не казваха. 

Снегът, навалял по колата нейде в планината се свлече, сто-
пен. През прозореца влезе топлата есенна нощ на равнината. 
Разтвориха се в светлините на града. 

… Звънецът звънеше, режеше като с трион на околното прос-
транство тишината… Диляна четеше лекцията, която им бе 
преподадена днес. Неясните идеи се оформиха върху листа, а 
после бавно се приютиха в главата й. Седнала на стола пред бю-
рото, тя се опитваше да реши задачата, която не бяха успели да 
решат в часа за упражнения. И не успяваше. Нощта навлизаше в 
главата й и гонеше от нея всички мисли, способни да родят ре-
шение. Звънецът стържеше като с трион околното пространство. 
Диляна се съсредоточи в лекцията, преподадена днес – все ня-
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кой щеше да отвори вратата – това не я засягаше вече. Вече ня-
маше кой да звъни за нея. Затвори очи – все едно, чуваше… Ду-
мите излизаха от нищото в стаята, ставаха плътни, чупливи и 
чупеха… Счупиха я – отново… Все едно, че беше вчера… Вчера, 
когато, когато… Затвори очи – все едно, виждаше… Виждаше 
празната пейка, която остана след тях, когато станаха. Виждаше 
чуждото лице, съвсем до главата си… Виждаше другите очи, 
съвсем непознати станали… Болеше… Звънецът звънеше, срязал 
света на две, още по-дребно го ломеше… 

Вратата зейна – дупка в стената. И вече нямаше стени. Прос-
транството на стаята й бе препълнено и нищо нямаше значение. 

- Не ни очакваше, нали?! Когато тази сутрин се събудих… 
дори не можех да си представя, че всичко това може да се случи в 
един ден… а още колко ни очаква… - Ели, кой знае как попад-
нала тук, говореше и светеше, както никога досега – цяла сутрин 
лекции, после… 

- Добър вечер… - гласът на Димитър, съвсем неговият глас, 
звучеше някъде тук, в коридора, и търсеше път към нейната стая 
– Диляна… Приемаш ли неканени гости? 

- Я кажи този кашон къде да го сложа… бързо, че тежи… - 
гласът на вуйчо й излизаше неравен от гърдите му… единстве-
ният глас, който можеше да звучи естествено навсякъде – дано 
нещо не се е развалило, че майка ти ще ме убие… 

Всички говореха едновременно. Едновременно се смееха, ед-
новременно мълчаха, едновременно се прегръщаха. Без да раз-
бере кога, Диляна бе заплакала. Бършеше очите си със зеления 
ръкав на блузата си, зелените й сенки се размазваха… Кога си 
тръгнаха – пак не разбра. Зеленият й поглед бе захвърлен някъде 
в мрака, останал след тях. 

Седнала с подвити нозе върху стола, Диляна изпълваше лис-
тите на тетрадката си с решени задачи. И вече нямаше значение 
това, което един познат, отново станал непознат, й беше казал на 
сбогуване… 

… Пътуваха.  
Фаровете изяждаха мрака и километрите пред тях. Загряла, 

колата се изкачваше, пъхтейки, за втори път този ден в планина-
та… Преяла, повръщаше пространството, което ги делеше от 
дома и го захвърляше назад. Бял, опънат като стрела, пътят ле-
жеше пред тях… Свита на задната седалка, опустошена, Ели 
сънуваше пак… Образите от съня й – цветни, живи, триизмерни 
– се изплъзваха от контрола на ума й. Разпиляха се, буйни, всеки 
грабна съдбата си и избяга, яхнал своята вълна… Всичко се пре-
върна в цветен вихър, сред който съзнанието й се вплете… и 
някъде към края му, в самия ръб на тъканта, тя видя… не, усе-
ти… не… не разбра… как… кой ли я прегърна …  

Събуди се в ръцете на Димитър. Разбра, че са пристигнали. 
Денят отиваше към края си. На сбогуване прегърна Александър. 
Целуна го – заради всичко, което бе в душата й. Дали му каза 
всичко? Не разбра…  

… 
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Денят свърши, когато Ана заспа. Ели изхвърли в нея целия си 
товар от дребни случки, от безвремие, от сиви дни, от нищо, 
което да се случи… от дребни обиди, от безразличие, от сиви 
срещи, от нещо, което не се е случило… от дребни усмивки, от 
съчувствие, от сиви лъчи в чужди зеници и всичко, което би 
могло да се случи… Олекнала, тя затвори зад себе си вратата на 
стаята, която отново щеше да бъде нейна – за една нощ. Отново 
твърдият стол прие очертанията на тялото й. Отново гладкият 
плот на бюрото й пое тежестта на ръцете й. Отново нейният 
дневник приюти мислите й сред страниците си. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ, нова страница 

Отмина най-дългият ден в живота ми… най-странният, найпъл-
ният… ден-Вселена; ден-живот. 

Започна в тъмния здрач със сън за събуждане; миг по-късно – със сън 
за Страх от Деня. Страхът и Денят нахлуха с истинското събужда-
не. Утрото избеля върху черното дъно на чашата. Горещата течност 
подгони заспалата кръв по жилите; прогони ме от  
дома; изхвърли ме вън, да догонвам света… 

И хукнах – спирки, автобуси, лекции; глътка въздух в кафенето, 
упражнения… сивият ритъм ме уби. 

И мъртва се прибрах в дома си…- “Главата ми тежи като гюлле; с 
олово мозъкът ми е заместен” – написах в “бележникът за мен”. Не 
продължих… музиката ме понесе – надолу, надолу, под дъното от 
прозрачен метал… 

Тогава татко се обади – и всички безплодни усещания секнаха. 
Целият поток на душата ми се изля в едно направление – исках 

татко. Исках – като вампир да изсмуча не кръвта, а духа му. Исках – 
да изхвърля всичко ненужно от себе си; да го захвърля връз него… Исках 
– олекнала и силна – да полетя… 

Не полетях – залепнах за лъскавата гладкост на костюма му. Ум-
рях. И мислех, че нищо повече не може да се случи. Случи се. Татко си 
тръгна преди да усетя, че е дошъл. Сгромолясах се. Сврях се под куп-
чините, които ме затрупаха. Видях, че всъщност съм се свила под 
собствената си изтляла плът. 

Възкръснах. Най-дългият ден в живота ми започна – развихри се 
сред снежни вихри, сред бели преспи и сред студ… а после продължи да 
се процежда между стъклата на автомобил, захапал коловозите, из-
дълбани в мрака от собствените му прожектори. 

Видях Диляна, видях и мама… Ваканция… Един ден свобода… 
Днес искам да пиша за свободата. За свободата да бъдеш навсякъ-

де… За свободата да бъдеш. 
Днес искам да пиша за много неща, но не мога – изхвърлих душата 

си, удавих с нея мама… За мен нищо не остана… Освен свобода. Сво-
бодна съм. И не мога да пиша. 

Днес ще напиша това, което Вчера мислех за свободата… 
„Самотата е свобода, защото самотата е откъснатост, а истин-

ската свобода може да се постигне само при пълното откъсване на 
индивида от обществото. (Имам предвид свободата на личността, а 
не свободата на масите; проблемът със свободата на масите е толкова 
сложен, че е невъзможно да бъде решен радикално… И тъй като не мо-
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же да бъде решен – казваме, че сме го решили - да се заблудят масите не 
е трудно…) 

От друга страна свободата е самота, защото свободата е отчуж-
деност… А нали това е другото име на самотата?” 

С това, струва ми се, доказах еквивалентността на двете поня-
тия… Но какво ли постигнах? Може би само това – разбрах, че душа 
не ми трябва, за да разсъждавам логично… 

Отиде си – най-дългият ден в живота ми. И ме направи щастлива 
– щастлива сред тези, които обичам. 

Свободна съм. 
Дали и щастието не е свобода?! 
… 
Улиците опъстряха; витрините на магазините лъснаха с из-

мити стъкла и лъскави стоки – извадени за празниците. Хората 
тъпчеха сивите улици; сивите тротоарни плочки бълваха кал… 
и беше хубаво. Засмени деца сочеха с пръст шарени играчки и 
искаха. Стадо млади жени се блъскаха за ограничен брой чиф-
тове италиански ботуши… щастливките си тръгваха с грейнали 
лица; другите, посърнали, се оглеждаха за друга тълпа – знак, че 
нещо се случва. Глутница млади мъже се сбиха за кипърско 
бельо… по-силните си тръгнаха щастливи; другите… е, все нещо 
щяха да намерят… все нещо щеше да се случи…  

Шарени улици… Празници. Шарен живот. 
Забравило, че е време да свети повече за другата половина от 

света, Слънцето хвърляше щедро лъчите си и топлеше – като 
през подранила пролет, или закъсняла есен. Отворила широко 
прозореца на стаята си, застанала срещу него, Ели гледаше 
късчето планина, скрито зад тежките рамене на съседните сгра-
ди и бавно дишаше, пълнейки гърдите си до пукване с мириз-
ливия въздух, нахлуващ отвън.  

Опиянена от хладната му свежест, тя се отпусна върху крес-
лото си. Кръвта пулсираше в учите й. Очите й все още бяха пъл-
ни с планината… Гладна за ново, нетърпелива да го улови, тя 
грабна бележника за себе си, написа няколко неравни реда в 
него, захвърли го, облече се и излетя навън… Шарени улици… 
Празници. Шарен живот. 

лист върху масата 

… Днес ме събуди телефонен звън. Чичо ми ме покани на Бъдни ве-
чер. Минута по-късно баща ми ме покани на Нова година. Щастлива 
съм – празниците започват. Ваканция!!! Излизам на лов за подаръци… 

Шарени улици… Празници. Шарен живот. 
Ели, Анита и Ренета пърхаха от витрина на витрина – като 

пчели на цветя.  Искаха – за Новата година – да бъдат нови, с 
ново; да бъдат други – с друго… Да са красиви – не само с мла-
дост.  

Натоварени с големи пакети – прелитаха от пъстро на пъстро 
– все още не видели, все още не избрали най-хубавото, най-
желаното, най-нужното… Когато свършиха всички пари, умо-
рени, се разделиха – всяка със своя товар от радост… 
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лист върху бюрото 

Вечер е. Уморена от дълго светене, лампата ми изгоря. Разглеждам 
подаръците на лунна светлина. ( Пак романтика – всъщност, разглеж-
дам ги на светлината на лампата от антрето… някой идва насам) 

- Добър вечер, Ели, не чух кога се върна… Купи ли нещо? – 
доброжелателно-съпричастен, гласът на Люба влезе в стаята на 
Ели, в главата й, в бележника й… 

- Здравей, Ели – ми казва някой…  
Щастлива съм; не съм сама… 
Искам да пиша, но вече не мога. Ще го направя по-късно… 
- Здравей, лельо Люба…  
- Защо си на тъмно? Ей сега ще викна чичо ти Пешо да види 

какво е станало… Пешо! – мощно се изви гласът й – Ела! 
- Просто крушката е изгоряла… - докато Ели довърши изре-

чението си, Пешо довърши работата си и стаята се обля в свет-
лина… 

- Боже, колко са хубави! Къде ги намери? – не сдържа възкли-
цанието си Люба и докосна пухкавата тъкан на пуловерите, кои-
то Ели бе сложила върху леглото си – Разкошни са… точно таки-
ва искам да купя за внуците… А на теб защо са ти два? 

- За мама и татко са… Дали ще им харесат? Виж и тази шап-
чица за братовчедка ми… дано не й е малка… за другите съм 
купила по-дребни неща…   

Ели вадеше един по един пакетите, отваряше ги, галеше ги – 
ръкавици, шалове, чорапи… Лицето й сияеше – все едно, че до-
косваше тези, за които бяха предназначени… 

- А за теб, Ели? Какво купи за теб? 
- На мен ще ми подарят… 
… 
Снегът наваля за една нощ.  
За една нощ покри всичко – калта по тротоарите, кофите за 

смет… пейките в парка и клоните на дърветата, които все още 
пазеха листата си… Хората се събуждаха след празничната нощ 
с чисти души и искаха чисто. Хукваха в белия град – грабнали 
шейни, кънки, найлони – деца и бащи отиваха на пързалка, да 
грабнат своето от празника, който природата им подаряваше – 
за Коледа. Или за Новата година? 

Ели вървеше през гората, алеята скърцаше под краката й, бе-
ли кристали пълнеха косата й – като на приказна принцеса. 
Щастлива, отиваше си у дома… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ -  за себе си 

„Честита Коледа, Ели!” – написах с новия си химикал на нова 
страница в „бележника за мен”. 

Сутрин е. Току що-се прибрах у дома след една дълга разходка през 
студения град.  

Щастлива съм… Не искам, но е факт. 
Една жена се хвърли от прозорец на блока, в който празнувах Бъдни 

вечер… Не я видях. Не видях и тълпата около нея. Не исках. Не 
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разбрах коя е … Не исках… Минах през другия вход. По лицата на 
съседите не видях нищо. 

Вървях… След няколко крачки чистото утро ме направи 
романтична… Мечтах… Не исках. Но е факт… 

Вървях… по неутъпкана пътека през гората… Игличките на 
боровете ръсеха върху косите ми скреж… Мислех за бъдещето… 

Каква ще бъда след двайсет години? А след пет? 
Провинциален инженер-химик, или… 
Или? 
Когато празнуваш Бъдни вечер в дома на поет и актриса, не е 

чудно, ако от баницата с късметите ти се падне „театърът”, 
„книгите”… Паднаха ми се. Взех си също парчето със „сватбата” и с 
„бесилката”. Всички много се смяха – казаха ми, че женейки се, ще се 
обеся… Сигурно така ще стане… Накрая, съвсем неочаквано, изрових 
от едно парче сирене и „шестиците”. Хубав късмет – точно за мен. 
Хубава вечер… Щастлива бях… Един истински семеен празник.  

Щастлива бях, когато си тръгвах в кристалното утро. Щастлива 
бях, когато оставих зад себе си една човешка трагедия… 

И когато, вървейки през гората мислех за бъдещето, пак бях щаст-
лива… И сега съм щастлива, пишейки… 

Държа в дланта си клончето от дрян, което символизира  
„книгите”. 

Каква ще бъда след двайсет години? А след пет… 
… 
Самолетът изяде пространството между излитането и каца-

нето на една хапка. Когато сянката на крилата му докосна пис-
тата за приземяване, той хлъцна и изплю тълпата, заседнала в 
корема му. Двигателите му угаснаха. Пътниците утихнаха във 
фоайето на летището, чакайки багажа си. После, натоварени с 
шарени пакети – армаган от столицата, хукнаха към автобуса, 
който щеше да ги откара от летището до града…  

Последният ден на годината си отиваше. 
Седнала във фотьойла си, разхвърляла около себе си безброй 

цветни кълба, Ана плетеше. Времето дърпаше конеца от едната 
му страна, тя от другата го тъкмеше. Събрал всички шарки на 
света, пуловерът за Ели, с един ръкав, грееше опънат върху пиа-
ното. Димитър спеше на дивана, преборил се с желанието си да 
запълни празничния ден с още решени задачи. Часовникът цъ-
каше, напомняйки, че времето тече. Звънецът на входната врата 
звънеше.  

Оплетена в плетката си, Ана не стана.  
Сънуващ задачите си, Димитър не чу.  
Ели дълго звъня. После, изгубила ключа от дома, който все 

по-малко оставаше неин разбра, че вратата е отключена и влезе 
при тези, които винаги щяха да й останат най-близки и най-
скъпи.  

Стресната, Ана се опита да скрие подаръка си. Сепнат, Ди-
митър се събуди. Измръзнала, Ели се стопли в прегръдките им. 

И празникът започна. 
… 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

„Следобед е. Годината изтича. Пиша, не защото изпитвам необхо-
димост от писане; нито защото чувствам тъга, разочарование или 
надежда… Пиша, защото съм празна. Счупен съд – всичко изтече от 
мен. 

У дома съм, сгушена в мебелите, сред които пораснах. Мама говори 
за всички пропуснати, неосъществени неща в живота ни. Слушаме 
музика – любов и стремеж към себеосъществяване. И скръб по всичко, 
което изгубваме… по всичко онова, което ни обмива и отмива и из-
тича и попива… Като този новогодишен дъжд. 

Новогодишен дъжд – той мие стъклата на прозорците – на коли и 
къщи – мие ги от миналогодишния прах… Мие ги – да бъдат  чисти 
през новата година… Мие – асфалта и керемидите. Мие голите дър-
вета. Мие лицата на хората – за да бъдат чисти, в дванайсет през 
нощта… за да бъдат чисти мислите им, в дванайсет през нощта, 
когато ще си пожелават щастие – за новата година… Когато всичко 
ще бъде чисто, празнично, бяло. 

Но душите остават същите. И ние сме същите.  
Лош слушател и лош разказвач – това сме ние, аз и мама, когато аз 

слушам, а тя разказва. Лоша съм – колко колебливо подавам ръка на 
протегнатите към мен ръце. Страхлива съм – колко колебливо казвам 
това, което мисля тогава, когато се нуждаят от него, а не тогава, 
когато аз се нуждая… Трудно е – да си добър. 

Посиняха прозорците. Дъжд. Всички сме в къщи. Мама и татко 
говорят; аз пиша, сгушена между тях. От коя половина на човечест-
вото сме – от добрата, или от лошата – не зная… не знаем…  

И говорим – за толкова много неща. Прозорецът почерня. 
Отиват си минутите. И годината си отива с тях. Остарях, не-

оставила нищо след себе си, ненужна и празна, с празна душа. Къде 
отидоха мечтите ми? Да преодолея физическите закони, за да изслед-
вам неизвестното… Да скоча в тунел под пространството, за да 
стигна там, където светлината не може… Да пътувам от звезда до 
звезда през неструктурираната тъкан на материята, където няма 
време… Да се превърна в енергия, за да науча всичко…  

Тъмно е. Не виждам вече върха на молива си. Забравили тъмното, 
мама и татко говорят до мен. Свита зад своята стена пиша. Пиша, 
скрита в самота. 

Часовникът цъка. Времето тече и отнася всичко по пътя си. 
Годината изтича. 
Дъждът спря, но сняг няма. 
Няма да бъде чиста Новата година. 
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ЧАСТ ВТОРА 

ЖИВОТЪТ СЕ ПРОБУЖДА 
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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА 
Малката кухня на Люба бе удавена в миризма на кафе и пре-

горели ядки. Синкав дим се кълбеше пред прозореца в желание-
то си да избяга. Седнали край масата, прегърнали топлите си 
чаши, три възрастни жени на висок глас представяха житейската 
си теория пред младо момиче. Дълбоко убедена, че притежава 
тайната на щастието, всяка от тях говореше, без да слуша оста-
налите и без да се интересува дали ще бъде чута и разбрана. 
Момичето се усмихваше разбиращо, поклащаше глава в знак на 
съгласие и си мислеше колко единодушни са трите спорещи в 
представата си за житейски успех и колко далеч са техните пред-
стави от нейните.  

- За едно момиче най-важното е да се ожени добре – заключи 
Люба, гледайки закачливо-предизвикателно малката си кварти-
рантка – Намери си някое добро момче, Ели, само с книги не се 
живее… 

- Права е леля ти Люба, само с книги не се живее, но като го 
избираш, гледай и той да обича книгите като теб… Не се ли 
разбирате, няма живот… - Мина се усмихваше зад облак от ци-
гарен дим и гледаше мечтателно някъде далеч в отминалите 
дни – Когато мъжът ми се разболя, само любовта ни към музика-
та ни свързваше, но и тя стигаше, за да сме щастливи до края 
му… 

- Ако имате и една професия, още по-добре, ще си помагате и 
ще се разбирате… - всмуквайки дълбоко от цигарата си, Зорка се 
опитваше да прогони с носната си кърпичка дима от цигарата 
на приятелката си… 

Люба стана и отвори вратата към балкона. Зимният студ нах-
лу в стаята, но никой не го забеляза. Ели допи кафето си и обър-
на чашата. 

- Коя от вас ще ми гледа? – тя ги погледна закачливо и тръгна 
към телефона, който звънеше. 

Трите възрастни жени, като три орисници, протегнаха ръце 
към чашата на момичето-дете, което отвреме-навреме разнооб-
разяваше сивите им дни със странните си разсъждения. 

- Виж! На дъното й има кръг… пълно щастие… 
- Не-е-е… кръгът показва, че ще се сбъдне това, което си е по-

желала… 
- Не! Кръгът означава пръстен, венчило… 
Миг по-късно Ели профуча през кухнята с яке в едната си 

ръка и с чанта в другата. 
… 
Зимното слънце грееше. Изяло белите облаци край себе си, 

изпило белите преспи под тях, то хапеше бялата плът на хората 
и големееше. Кога ли Денят ще надвие Нощта? 

Уморени от зимата, минувачите пълнеха улиците на града – 
бързаха с напъпили мускули, като клоните на дърветата, над-
виснали над тях. Трамваите скърцаха, автобусите бълваха черни 
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кълба изгорял газ, пътниците се препъваха. Натоварени искаха 
да стигнат целта. 

Дочо чакаше и броеше минутите.  Знаеше, че по-бързо не би 
могла да дойде, но чакаше и броеше секундите. Тъпчеше алеята 
– от единия край до другия. Блъскаше се в проскубаните храсти, 
които я ограждаха и пак тръгваше – от единия край до другия – 
без да ги забелязва. Не забелязваше слънцето, нито хората, нито 
птиците, нито дърветата. Часовникът цъкаше. Кога ще дойде? 
Ще дойде ли… А после? 

Дойде. Видя я в дъното на алеята – с избелели джинси и бяло 
яке, с отрязани коси, но тя… не би могъл да не я познае… А тя? 
Забързана за срещата с него го отмина. Чак после спря, когато… 

- Елена… - гласът му спря, заседна като рибя кост в кривото 
му гърло. 

- Не съм Елена, не разбра ли? – усмихната, сияеща, с хиляди 
слънца в очите си, тя му протегна двете си ръце – шегувам се… 

- И аз… Благодаря ти, Ели, че дойде…  
- Как няма да дойда, нали ти обещах… Дори учебникът ти 

нося, ако все пак си го искаш… - тя не довърши, видяла в очите 
му паника.. 

- Аз не за учебника… Господи, как да започна… - и млъкна, 
налапал цялата кост. 

Тя се усмихваше. Очите й грееха съвсем до лицето му. Големи 
и черни, добри. Но неразбиращи. Твърде чисти очи. Обърнал 
глава настрани, за да не гледа в тях, преглътнал всички забити в 
гърлото му кости, той продължи. 

- Искаш ли да пием някъде по едно кафе… Искам да сме на 
закрито… Нищо не мога да ти кажа под това слънце и под това 
небе… 

- Разбира се, но само ако черпя аз. Днес нямаш повод… - тя 
пак глътна остатъка от мисълта си, видяла болка в чуждите очи. 

- Май никъде няма да е лесно… Всъщност, защо докато вър-
вим не ми разкажеш нещо за себе си? 

- Нищо не се случва… Лекции, упражнения, уроци по френ-
ски… занимания с изчислителна техника, скука… Скоро започ-
ва сесията, казвам си, че не ми пука, но всъщност ме е страх… - 
тя се усмихна, усмивката й отвя следите от страх – А ти? Кажи 
какво е да си свободен… Да си приключил с всичко задължител-
но в живота си. Да знаеш кой си. Да работиш, да си независим… 
Да си инженер… Интересна ли е професията ти, удовлетворява 
ли те, позволява ли ти да твориш? 

Въпросите валяха върху него. Удавяха го, удавиха го.  
Влязоха в опушена закусвалня с омазнени покривки върху 

олющените маси. Свадлива келнерка им взе поръчката, сърдито 
тръшна кафетата пред тях, разля ги. Кафяви капки опръскаха 
бялото яке на Ели. Дочо не знаеше какво да прави. И тогава изля 
душата си. Без да гледа очите й и без да слуша гласа си. 

Ели слушаше. Беше като в книга, като в приказка… Не, като 
на филм. 
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Героят говореше със стегнато гърло. Разказваше хрупкаво-
розовата си представа за бъдещето. Героинята го гледаше с ши-
роко отворени очи и не знаеше какво да прави. Не. Във филмите 
не беше така. Във филмите всеки знаеше какво да прави… Ели 
мълчеше. Не знаеше колко дълго мълча. 

- Ели? Ще ми кажеш ли нещо? Ако ти трябва време, кажи… 
Знам, че това не е нещо, което може да се реши за минута, за 
две… Аз повече от половин година мисля за теб… и за това, кое-
то ти говорих… Мечтаех за бъдеще с теб… Сега вече се надявам. 
Трябваше да ти кажа всичко това, за да не съжалявам. Не ми 
казвай нищо сега… освен… - той я гледаше право в очите; в пог-
леда му нямаше нито следа от надежда за щастие – Освен ако не 
мислиш същото – каза го, макар да знаеше, че не е така. 

Стана и си тръгна. Ели хвърли един омазан лев на мазната 
маса и хукна след него. 

- Чакай! 
Той спря, закован от гласа й. Изглеждаше като помилван в 

мига преди разстрела. Тя го догони. С дълбоко вдишване спря 
бясното пулсиране на слепоочията си. 

- Ще те изпратя до влака… Знаеш телефонния ми номер, ко-
гато забравиш мечтата си за общо бъдеще с мен, можеш да ми се 
обадиш... Ако не… това е последната ни среща. Но преди да си 
тръгнеш, искам да знаеш защо…  

Той вървеше до нея. Искаше да хване ръката й, да я спре. Да 
спре потока от думи, с които го поливаше, с които го убиваше. 
Говореше… говореше… говореше… Мислите й се редяха строй-
ни, подредени, логични и жестоки. В тях нямаше място за лю-
бов. Приютени в нейната капсула от чужди пространство и вре-
ме, те вървяха през гъста и мазна тълпа без да оставят следа и без 
по тях следа да оставят. Изпрати го.  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Отиде си. Останах на перона, в моя свят. 
Отиде си. Затвори се мигът, изряза се от правата на времето. 

Прибрах изрезката. Скрих я в паметта си.  
Коя съм аз? Какво остана в мен? 
Куршум, изстрелян от света навън, проби стената на капсулата 

от мое време и пространство. Проби и мен. Светът отвън нахлу в 
душата ми. Взриви я… Отломките от личността ми летят като 
ято сиви врабчета край мен. Ще ги хвана ли? Ще ги опитомя ли, 
отново… Ще ги направя ли мои… 

Ято врабчета са кацнали на перваза на моя прозорец. Цвърчат и се 
блъскат за трохичките хляб, които оставих за тях. Ще ги опитомя 
ли… Действителността наднича от черните им зеници, мънички, 
като връх на игла. Не мога да я докосна. 

Действителността надничаше и от зениците на момчето, което 
поиска да му стана жена. Не можах да го докосна. 

 … Стоят на перона – Той и Тя. Влакът тръгва. Отнася го. 
Тя трябва да направи една крачка към любовта… 
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 Остана на перона. Влакът, туптящ като живо сърце, отнася 
живота… 

 Останах на перона. Далеч от света. 
Не съжалявам. 
… 
Сесията започна. Животът, освободен от старите релси, хукна 

по нови. И продължи да бъде в релси. И нищо, вън от тях да не 
бе способно да пробие бронята на влакът-капсула. Летяща в 
капсула по релси без посока, изстреляна кой знае кога и от кого, 
Ели препускаше през живота като експрес… и не питаше коя е 
крайната гара. Учеше – запълваше часовете и минутите с ин-
формация и не питаше къде е отишла радостта от познанието. 
Учеше – като часовник точна не пропускаше уроците по френс-
ки и заниманията с изчислителна техника. Учеше – дори рома-
ните, които четеше. И пишеше – изхвърляше върху хартия това, 
което бе останало от нея. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вчера бях на пързалка – с Елиза и братовчедите. Три деца, двама 
младежи и четиридесет и петгодишна жена… Гонихме се като луди 
между дърветата и снега. Спускахме се, седнали върху найлони, уби-
вахме инерцията си по мокри преспи, върху черни дънери и в скрити 
купчини със ситни камъни. Разбих гръбнака си в една от тях. При 
удара видях звезди – блестящи черни точици на фона на небето. Ко-
гато станах, пред мен се спусна нощ – и ситни бели точици блестяха 
в нея… Видях звезди… И продължих да се пързалям – на колене. Щаст-
лива бях. Както по времето, когато с татко ловяхме вятъра, пускай-
ки хвърчила… 

Пиша. Гръбнакът ме боли. Главата ме боли. Не мога повече да уча. 
Но трябва… Как бих искала да погледна отвъд сесията… отвъд всич-
ки сесии… и да видя каква съм. И каква ще бъда. 

… 
Денят си отиде. Бях на френски, после на кино. Прочетох само ня-

колко въпроса от конспекта. Апатия пълзи отвред към мен и ме прев-
зема… Нереалност… Само дъждът е истински. И вятърът, който 
блъска в стъклата ми… с мокри пръсти стърже по тях… простърга 
душата ми… 

Дъждът се превърна отново в сняг. Небето фосфоресцира. 
… 
Току-що излязох от банята – измита от нощни кошмари и чиста 

за нови. Стоплена от студа на полусънните часове, когато мозъкът, 
ясен, задава въпроси, на които не може да отговори насън. Тогава ужа-
сът от незнанието сковава крайниците и събира вътрешностите в 
кълбо, което не може да се разплете, а може само да избухне… 

Току-що се облякох. Сложих си грим – нарисувах си устни и скрих 
под черни сенки черните дупки в очите си. Красива съм…  

Тръгвам на изпит. Като на разстрел – колко ли пъти станаха вече; 
колко ли пъти – остават… 

… 
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Взех изпита блестящо. Уморена съм. Не – изцедена; изпразнена, ку-
ха. И преди да започна да се пълня с информация за следващия изпит – 
трябва да се напълня с живот…  

Странно – защо никой не иска от нас да мислим, а само да пом-
ним… 

… 
Сутрин е. Денят е мрачен – тъмно, еднородносиво небе, без вятър. 

Вчера цял ден четох роман. Препрочитах “Атинянката Таис”. Кра-
сива приказка за древността, изправена пред бездната на по-дълбока 
древност. Елада се опитва да разбули загадката на Крит и на Еги-
пет… и на хилядолетията преди тях… А армията на царя-
победител е изгубена сред неизбродимите простори на Средна Азия. 
Препускане в нищото след една илюзия – да се достигне края на Земя-
та; да се надникне в дъното на вековете… и още по-нататък… 

Трябва да започна да чета. Изпитът ме чака… 
… Или може би нещо друго? Телефонът звъни. 
… 
Телефонът звънеше, натежал от очакване. Протяжният му в 

вой отекваше в полупразната стая, лишена от човешко присъст-
вие. В скрития му проводник пулсираше нечия болка, нечия 
радост, нечий каприз, или скука или… Телефонът звънеше, на-
тежал от чужди съдби. И чакаше да бъде вдигнат – за да събира, 
за да разделя, да бъде мост и разруха и пропаст… или нечие 
спасение. 

Ели вдигна слушалката, мембраната изпука, натежал от 
очакване глас промълви : 

- Добър вечер, търся Ели… може ли… 
- На телефона съм – гласът й се разпадна на хиляди импулси 

и полетя по пустия проводник към нечии уши, душа, съзна-
ние… 

Тишина, преглъщане. Слушалката заседна в нечии гърди… 
- На телефона Ели, слушам Ви… 
Пропукване, прощракване и глас, дошъл отдалеч. 
- Здравей, Ели… Сергей е… връзката е лоша… Аз само искам 

да попитам… Имаш ли 51-ви и 67-ми въпрос? Аз… знаеш ли… 
ако може… 

- Разбира се, че може. Мога да ти продиктувам 51-ви въпрос 
още сега… разбира се, само основното… Може да минеш утре да 
вземеш лекциите ми и да го преснимаш… или… - тя се замисли, 
дали не е по-добре да му определи среща пред Алианса, но из-
веднъж се сети… – Няма 67-ми въпрос… Въпросите са само 60… 
Ти имаш ли конспект? 

Люба силно я дръпна за блузата, Ели се стресна и изпусна 
слушалката… 

- Ах, лельо Люба, не те видях, какво има? 
Люба затвори телефона. И избухна в смях. 
- Ели, момиче, не стъпваш ли по земята? Стените на стаята 

разбраха, аз от съседната  стая чух, само ти – ни чула, ни разбра-
ла… - сълзи се стичаха по гладките й бели бузи 
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- Какво да разбера? Това, че не си е погледнал конспекта ли? – 
Ели негодуваше; дори бузите й бяха поруменели – Мърляч… да 
ме безпокои в осем вечерта с въпрос, който не съществува… 

- Ели, Ели… защо ли си толкова умна за друго, щом не разб-
ра, че те търси, за да чуе гласа ти, да си уговорите среща, да те 
види… твой колега е, нали? Вече не ходите всеки ден в Институ-
та, затъжил се е… 

Този път Ели се разсмя – звънко и леко, като на нов анекдот. 
- Вие всички сте еднакви… и майка ми, и Дейзи, и Елиза, и 

ти… все за любов мислите, все за любов говорите… все едно, че в 
един и същ роман живеете… Вие слезте от облаците, аз съм си на 
земята… Мен никой не ме търси за любов. 

Телефонът звънеше. Люба грабна слушалката. 
- Да-а-а. Тук е. Един момент, ще я извикам… - Люба запуши с 

длан мембраната и прошепна в ухото на Ели – За теб е. Онова 
момче… кажи му, че връзката е прекъснала… И бъди мила, че 
сигурно ще припадне от притеснение… 

- Добър вечер… ти ли си, Сергей? Съжалявам, връзката пре-
късна – момичето чуруликаше като птиче, на което дават храна 
– та както казвах, когато ти е удобно… 

От другата страна на кабела момчето тежко се отпусна на 
другия си крак – „Тя” не му бе затворила слушалката… прокле-
ти телефонни автомати. С нов въздух в душата си, той продъл-
жи: 

- Да… Чудесно. Ще ти е удобно ли сега? Тук съм, пред кино-
то, имам два билета… 

- Сега?! В този студ?! Да не си луд… - тя продължаваше да се 
възмущава, когато видя, че Люба е прекъснала връзката… 

- Обличай се, момиче, и върви! Нали и без това искаше да 
гледаш филма утре… 

- Но, лельо Люба, говорихме, че ще го гледам с теб – големите 
очи на Ели се взираха смутено във възрастната й приятелка и не 
разбираха. 

Люба се усмихваше окуражително. Ели вдигна рамене, обле-
че се, сложи червило на устните си, взе лекциите си и излезе. 
Затръшна входната врата. Люба остана сама в полупразната 
стая, лишена от човешко присъствие, с натежала душа… Пра-
вилно ли постъпваше? Можеше ли да дава съвет и да направлява 
живота на това чуждо дете, щом преди петнайсет години бе 
сгрешила със своето. Дъщеря й никога не я бе укорила – ни с 
дума, ни с жест. Завърши образованието си, намери си работа, 
отгледа си децата. Добра майка стана. И добър психолог. Но не 
искаше да чува името на момчето, с което някога майка й я бе 
изпратила на кино… 

… Подметките на Ели плющяха по гладките лица на стъпа-
лата… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Развиделява се. На Витоша навярно е светло. 
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Четох.  
После гледах лицето си в огледалото. То е като на онази снимка, на 

която съм с червената връзка… Само плитките ги няма… Имам 
бретон – като на онази снимка, на която съм със синята връзка… 
Лицето ми е същото – на двете снимки. И на огледалото. Дори очите 
ми са същите – с израз на тъга и любопитство… 

Днес бях на кино (всъщност, вчера). Гледах „Приказка без край”. 
Плаках през цялото време (всъщност, гълтах сълзите си, не бях сама). 
Струваше ми се, че филмът е направен за мен… и може би за Филу… 
Колко ли са децата като нас, които живеят само с книгите и чрез 
книгите… Децата, които не могат да прекрачат границите на стра-
ната Фантазия – „Слез от облаците и стъпи на земята. Вече си го-
лям”… 

Не съм голяма… 
Толкова години минаха… Не съм голяма… Лицето, което ме гледа 

от огледалото е същото – като на онези стари снимки е… И погледът 
е същият – тъга и любопитство… Не съм голяма. Само помъдрях… 

… 
Днес четох – всъщност, през нощта… Прочетох „Пустинята на 

любовта” на Франсоа Мориак… И в мене е пустиня… Пустиня от 
невъзможности и самота… Защо цял живот сме самотни? И защо 
страдаме от самота? Защо сме болни – от самота… 

Сега съм сама и самотна. Снощи не бях. 
Не бях сама, но бях самотна. Разбрах го, когато ръката на момче-

то, с което бях, хвана моята ръка. Не исках. Не исках друг да ме докос-
ва. Не исках друг да влиза в моя свят. Не исках… да прекрача грани-
ците на страната Фантазия. Преглъщах сълзите си и мълчах. Оста-
вих дланта си притисната в чуждата длан… Но останах в страната 
Фантазия… Не съм голяма. 

Самота. Болестта на човечеството. 
Днес (всъщност, през нощта) четох Франсоа Мориак – и душата 

ми бе пустиня… Франсоа Мориак от първата половина на ХХ век – 
самотата крещеше, стенеше, лепнеше по страниците на книгата. 
Отчуждението изпълзя – като змия от Рая… и плъпна… Отчужде-
нието в семейството определя отчуждението в света, в който бро-
дят сиви сенки, неспособни да се докоснат, да се чуят, да се разберат… 
Разминаващи се светове… Като звезди, разминали се във времето, 
защото светлината им пътува твърде бавно през пространството на 
нашата Вселена… 

Както думите пътуват твърде бавно през пространството, в ко-
ето съществуваме… И смисъла им достига до съзнанието ни тогава, 
когато смисъл вече няма… 

Някога четях Мопасан… Мопасан от края на ХІХ век… И душата 
ми беше сфера… която в единствена точка се докосваше до душата-
сфера на друг човек… Тогава бях дете – онова там, от снимката с 
плитките. Гледам очите си – те не са променили израза си – тъга и 
любопитство, което излиза от равнината на снимката, изправя се в 
пространството и се докосва до мен, преминало през всички минали 
години... 

Връщам се назад и търся  - кой беше другият, преди Мопасан, кой-
то ме сблъска със самотата и безнадеждността… Не помня. Дали 
сама не ги открих?! 
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… Светло е вече. Хващам книгата – бързам към страната Фанта-
зия… 

… 
Пролетта се бореше със зимата. И бавно трупаше победи. 

Слънцето започна да се задържа по-дълго на небосклона. Възду-
хът започна да мирише на земя. Птиците започнаха по-силно да 
писукат, котките огласяха нощите с мяукане. Паяците затлъстя-
ваха, вплели в мрежите си първите мухи. И пчелите забръмчаха, 
вкусили от въздуха с мирис на земя. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вятърът отвори прозореца ми. Слънцето влезе след него… А от 
лъчите на Слънцето се изнизаха десетина мухи. Летят под полилея. 
Приличат на звезди, обикалящи гравитационния център на Галакти-
ката… 

Пролетта дойде. Една космическа скитница влетя през прозореца, 
обиколи стаята ми-галактика и отново потъна в безбрежния Кос-
мос… 

Седя на пода с кръстосани нозе. Безсилна съм – да стана, да уча, да 
чета… само химикала все още мога да движа по листа. Днес седем часа 
синтезирах едно съединение. После го дестилирах, идентифицирах… 
После мих лабораторни съдове. Работата на химика твърде много 
прилича на домакинската. Мразя и двете. Снощи почистих лабора-
торията; днес не мога да почистя дома си. Уморена съм…  

Пролетта дойде. Една седмица преди астрономическата пролет… 
и три седмици след последния ми изпит… Ваканцията се изгуби 
между тях… 

Ваканция – мечта… В едно се сляха няколко приятелски лица, 
среднощни разговори, песни… После – синева и тропот на копита… 
мирис на земя… простор, усещане за вечност… 

Ваканция – кошмар… В едно се сляха няколко безлунни нощи, тре-
савище от полусън и болка, изгаряща температура и липса на прос-
тор… Усещане за преходност… Не. За ненужност – светът ще си 
остане същият – без теб… 

Умора… Къде изгубих слънчевото в мен? 
… 
Април дойде, заедно със своята вечна ваканция. И Ана дойде 

в града, който за нея бе вечна ваканция. Посрещна я Люба. С 
кафе и с усмивка. Ана остави тежкия сак на пода в антрето и 
извади от него сладкиш. 

- Ще го опитаме двете, нищо, че Ели я няма… Добре ще се 
чувствам след чаша кафе… после ще разтоварим… Е? 

- Ако носиш колбаси, не ги разтоварвай. Тя не ги яде, дава ги 
на кучето на Елиза и… неудобно ми е, но реших, че е по-добре 
ние с Пешо да ги ядем, вместо да ги изхвърлим… - Люба се ус-
михна смутено-извинително и продължи окуражително – Не 
съм я оставила гладна… все правя бухти, мекички, сладкиши… 
това яде… Купува си хляб, мляко и плодове… Какво пък, вече не 
расте… 
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Ана седна на стола. Той със скърцане я пое. По-тежка бе, от-
колкото очакваше. По-натежала бе – душата й. 

- Знам, че все за това се тревожиш, Ана, но друго ме тревожи 
мен… - и Люба заговори, като препълнен кладенец преля… тъй 
дълго трупаният й товар се разпиля. 

Ели се прибра. Тихо се съблече. Чу глъч. Говореха за нея…  
- Задрямала съм на дивана в хола, и чувам, звънецът звъ-

ни…момче… - Люба пое дъх с олекнала душа и продължи – Го-
вори нещо на Ели, тя мълчи… Скачам бързо, оправям косата си, 
мисля, ще го доведе, ще го покани в хола, ще му свари кафе. В 
това време чувам, вика ме : „Лельо Люба, ела да обясниш на 
Сергей къде е супера” – поела дъх, Люба се разсмя – Тревожа се 
за нея, Ана, тревожа се, не гледай, че се смея, смешно е – и тя 
отново избухна в смях. 

Столът едва-едва скърцаше под Ана. Леко му бе. Изглежда, 
олекнала бе – душата й. 

- И какво стана, обясни ли му? – попита тя с жив интерес, 
както се пита за края на анекдот. 

Люба се давеше в гласа си : 
- Не само му обясних, ами и го заведох до супера… Аз го за-

ведох… 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА 
Лабораторията по органична химия, натъпкана почти до 

глобусите, висящи на две педи от тавана, със стативи и колби, с 
котлони и хладници, с ексикатори, банки с химикали, техничес-
ки везни, хавани, предметни стъкла, стъкла на Петри и други 
предмети с неясно предназначение, се задъхваше от глъчта, вди-
гана от дванайсет човешки тела, неумело боравещи със съдър-
жанието й. Второкурсниците се стараеха. Четяха внимателно 
упражненията си, теглеха внимателно разноцветните прахчета, 
надписани с познати им от учебника и лекциите формули, пре-
ливаха течности от един съд в друг и щастливи наблюдаваха 
резултата от труда си, потривайки ръце, втривайки в голата си 
кожа канцерогенни разтворители и концентрирани киселини… 

- Пръстенът ми!!! – изпищя Ренета – Пръстенът ми почерня, 
скапва се… хубавият ми сребърен пръстен от рождения ден – 
момичето избърса сълзите си с мазни ръце… очите започнаха да 
горят… 

- Да не си луда да работиш със сребро?! Дай да видя… може 
да имаш нещо и по кожата – Анита взе ръцете на приятелката си 
в своите и почти се изплаши… 

- Не би трябвало пръстенът да почернее от бензол… - компе-
тентно се вмеси в разговора Лилия, която бе завършила техни-
кум по химия и беше безспорно най-добрата студентка, що се 
отнася до лабораторната работа… 

- Бензол ли?! – Ели бе останала почти без глас - Какъв бензол, 
той е канцерогенен… Откъде го взе? 
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- Беше под камината… - продължаваше да хлипа Рени – От-
къде да знам… на бутилката пишеше „отработени разтворите-
ли”… Нали с тях трябва да изплакнем колбите, преди да ги из-
мием с прах…  

Лилия разглеждаше пукнатата, полуразлята бутилка.  
- На етикета пише „Бензол”, съвсем ясно се вижда… не е 

трябвало да го ползваш… а и мирише на бензол… 
Не миришеше, а смърдеше из цялата лаборатория и в кори-

дора… 
- Откъде да зная как мирише проклетият бензол… зная как се 

пише и с какво реагира… за синтеза на какво се използва и… - 
Рени плачеше за сребърния си пръстен, съвсем почернял, а ръ-
ката й се зачервяваше… 

Току-що върнала се от мястото за пушене, Живка отиде право 
при тях. 

- Господи, Рени?! Какво си направила с ръката си? – тя видя 
търкалящото се по земята полусчупено шише и с пресъхнал глас 
продължи – Как успя да разлееш върху себе си точно бутилката 
със сярна киселина? 

- С какво?! – ужасиха се всички. 
- Ами-и-и – запъна се Живка виновно – На тапата е написано 

H2SO4… и аз изсипах в нея киселината, която ми остана след… 
В това време влезе асистентът и изпрати Ренета в поликлини-

ката. 
Лабораторията, натъпкана до тавана с безброй предмети с 

неясно предназначение и с единайсет човешки тела, които не 
умееха да си служат с тях, си отдъхна. Надяваше се асистентът да 
внесе малко ред в разхвърляната й вътрешност. 

Денят си отиваше. Следобедът, превърнал се в ранна вечер, 
посиняваше. Колбите бълбукаха. Ели и Анита седяха на перваза 
на отворения прозорец и наблюдаваха мехурчетата в своите и в 
тази на Ренета. Течността и в трите съда позеленяваше равно-
мерно… Надяваха се да получат добър добив, като за шестица… 

Вратата се отвори. Листите с недописаните протоколи се раз-
хвърчаха. В лабораторията влезе непознат. Беше слаб, с брада и 
със сини очи. Ели видя само очите. Мигът се разтегли като веч-
ност. После колапсира в точка… онази, в която можеш да бъдеш 
навсякъде. В нея видя бялото сияние на Галактиката, разпиляно 
върху августовското небе. Не знаеше как, но знаеше, че този 
човек ще бъде свързан с живота й. Продължи да говори с Анита 
и да дописва недописания протокол. 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Небето е кобалтовосиньо. Слънцето посребрява завесите на про-
зорците. 

Събудих се вкочанена. 
Слънцето влиза в стаята ми… влиза в мен… Лъч светлина? 
 Или похлупакът се пропука… 
 Вкочанена съм.  
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 Фотоните бавно влизат в мен – през върховете на пръстите 
ми, тръгват по вените ми, по сухожилията и нервите ми… Стигат 
– до ума… Как искам да изпълзя изпод парчетата на срутения похлу-
пак… 

 Вкочанена съм. Слънцето пулсира в мен… не, в ума ми… И се 
страхувам – да изпълзя изпод похлупака си – без защита… 

 Гол охлюв пълзи по тревата. Плячка за много очи.  
 Камък в блато, пробита медуза… Коя съм? Къде съм? 
 Какво стана с мен… 
 Вкочанена съм.  
Искам да съм другаде… 
 … 
Главата ми е празна. Мислите ми се връщат в хаоса. И мен ме 

връщат в хаоса… Отдолу долитат звуците на „Апасионата”… За-
душавам се. Не мога да прогоня образите, които ме връхлитат… не 
мога… да се прогоня от тях… 

… Малко дете, седнало зад голямо пиано… Дядо наднича зад рамо-
то ми… „Не чети нотите, казва ми, слушай ги…” Не се научих да ги 
слушам… не се научих да го слушам… И да се науча да свиря не ус-
пях… 

Отдолу долитат звуците на „Апасионата”… Мина ги изтръгва с 
яд от старото пиано. Иска така да изтръгне и спомените си от хаоса 
на забравата… Тя свири… Аз слушам… Научих ли се да слушам… 
Празна е главата ми… Задуших се. Паниката лепкава пълзи към мен… 
Ще отвори ли някой душата ми… Сама съм. Няма кой да ме спаси. 

 … 
Реших да се спася сама. Щом самотата ме изяжда, ще я изям. 
Това, което намислихме с Юлия е толкова щуро, че няма да пиша 

за него сега… Може би след това… Дано да успеем!!! 
Вчера Никола (онзи, който се появи в лабораторията изневиделица 

в деня, когато Ренета изгори ръката си) ми предложи да пътуваме 
заедно за дома с експреса в 16 часа… Колко късно, приятелю, аз ще съм 
тръгнала още в дванайсет… 

… 
Слязоха на последната спирка. Хората, забързани всеки в сво-

ята посока, се разотидоха. Останаха сами. Ботевградското шосе, 
изкорубено, се тресеше. Жегата лепеше върху тях уличния пра-
холяк… Един товарен камион блъвна в лицата им облак черен 
дим… Огледаха се смутено. Само за миг несигурността се на-
дигна в очите им, но бързо я стъпкаха. Продължиха по шумния 
път. 

Вървяха… Стъпили здраво на земята тъпчеха с маратонките 
си асфалта и хилавата трева в канавката. Негласно се съгласиха, 
че трябва да се отдалечат от града, преди да започнат да стопи-
рат… Вървяха. Слънцето се опитваше да стопи саковете, пре-
метнати на гърбовете им. Изскърцаха гуми на кола. Вратата се 
отвори. 

- За къде сте, момичета? – попита шофьорът. 
- За далеч … - през смях отвърна Юлия и го погледна закач-

ливо – А вие? 
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- Ами ние със сина отиваме до Богров… ако искате, ще ви от-
карам до там… 

Двете негласно решиха да се качат.  
След две минути слязоха. Десет километра по-близо до целта. 

Ели погледна часовника си. Беше дванайсет. Слънцето печеше 
като в ада. Забиваше лъчи-пирони в главите им. Очите им сия-
еха… 

- Ще се справим… Важното е да се откъснем от града… Да се 
обособим като стопаджийки, а не да приличаме на заблудени 
овце от тълпата… - каза авторитетно Юлия – Не съжаляваш, че 
тръгна с мен, нали… и няма да има сълзи, ако замръкнем на 
някоя поляна? 

Ели погледна новата си приятелка и точно преди да се ядоса 
видя в очите й онези светлинки, които показваха, че Юлия се 
шегува. 

- Никакво хленчене, Ю… макар да беше обещала, че ще 
пристигнем, преди влакът да е тръгнал – каза Ели сериозно. 

Юлия погледна новата си приятелка и точно преди да се ядо-
са видя, че Ели избухва в смях. 

Изскърцаха гуми на кола. Шофьорът отвори вратата. 
- Хайде, мадами, скачайте в колата… Не обичам сам да пъту-

вам… Ще ви закарам където пожелаете… 
Двете негласно решиха, че няма да се качат. 
- Благодаря Ви, някой друг път. Сега се прибираме у дома… 

Живеем в ей онази къща – сладко каза Ели и дръпна Юлия за 
ръката… 

- Като ви гледа човек какви сте кобили, може и да сте сест-
ри… - ядно просъска ловецът и тръшна вратата на пътуващия 
капан. 

- Можеше да каже, че имаме фигури на фотомодели – разо-
чаровано рече Юлия и заключи – Простак… 

- Хайде, май ни излезе късмета… - Ели пак я дръпна за ръката 
и продължи – Какво ще кажеш за онзи камион? 

- Варненска регистрация. Поне до разклона сме с него. 
Приближиха се до целта с още половин час. Гората край тях 

шумеше и се опитваше да прогони жегата. Автомобилите, то-
варни и леки, фучаха и ги замерваха с прах. Ели пак погледна 
часовника си. Щастлива беше. Юлия седна в канавката. 

- Не трябва ли да сме прави, за да ни виждат отдалеч?  
- Така е по-добре… Някой, който по принцип не взима на 

стоп, може да си помисли, че ми е прилошало и да спре от жа-
лост… - Юлия въздъхна – Ти стой така, че да виждат лицето ти… 
Имаш изключително подходяща физиономия за стопаджийка. 

- Защо аз? А ти?… 
Юлия се тресеше от смях. Задъха се, зачерви се, задуши се. 

Ели хукна да я спасява. 
- Стой си там, да те виждат… Нищо ми няма… Ами, ето, нали 

виждаш… С две думи, отдалеч си личи, че си добро момиче, 
вдъхваш доверие… няма да ги е страх да те качат… От друга 
страна, респектираш… някак, прогонваш от себе си лошите 
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помисли… няма да ме е страх да се кача с теб… Не те е страх, 
нали? 

Ели беше седнала до нея и й вееше с бележника си. Лицето на 
Юлия бавно придобиваше естествения си цвят. Очите й надни-
чаха в очите на Ели дълбоко, дълбоко. 

- Не ме е страх… Защо? 
- Ти наистина не стъпваш по земята… Караш и тези, край теб, 

да тичат по облаците… 
Един ТИР със силистренска регистрация спря сред облак 

прах на двайсетина метра от тях… Хукнаха, препъвайки се в 
тревите и саковете си. 

Седяха тримата в кабината. Светът изглеждаше красив отго-
ре. 

- Като в ложата на Дядо Господ сме – тихо прошепна Ели в 
ухото на Юлия… 

- Жадни ли сте, деца? Останала ми е само “Пепси”, от другата 
нямам… дано я харесвате…Я отворете по една… изгорях от 
жажда… 

Лепкава и пенлива, кафявата напитка се разля върху тях. 
Шофьорът изпи бутилката си на една глътка. Ели и Юлия скъ-
пернически се наслаждаваха на своите. 

- Много сте тихи, момичета, не знаете ли някоя песен, да ми 
попеете, че касетофона ми се повреди… 

Двете се спогледаха недоумяващо.  
- Какво ще правим, сега? – прошепна Ели в ухото на Юлия – 

Пяла ли си песни в камион? 
- Какво ли не ми се е случвало да правя в камион… Песни, 

обаче, не съм пяла… Няма начин, ще пеем… - отвърна тихичко 
тя и продължи високо – А ти какви песни обичаш? 

- А-а-а, стари градски, ако знаете, душата ми ще напълните… 
Юлия не успя да спре взрива от смях, който помете цялата 

кабина. Ели си спомни песента, с която Биляна я приспиваше… 
„Хубава си, моя горо…”. Затвори очи. Светът край нея изчезна, 
пометен… Останаха само двете с Биляна, хванати за ръце… Ля-
вата длан на Ели се изпоти от топлината, която мъртвата длан на 
баба й вля в нея. И запя… 

… 
Стаята бе изпълнена от гласове, които, изгубени сред мебели 

и дим, не можеха да намерят гърлата, от които бяха излезли, 
нито да стигнат до ушите, за които бяха предназначени. Във 
врявата, в която всеки крещеше това, което мисли и не чуваше 
това, което някой друг мисли, се вряза острия вой на звънеца.  

Ирина отвори входната врата и се стъписа. На прага стоеше 
Ели – със зачервено лице, с мокри коси и с пътен сак в ръцете. 
Цялото й лице бе усмивка… 

- Здравей! Май идвам в подходящия момент… струва ми се, 
че чувам гласовете на мама и татко – тя вече беше целунала 
Ирина по двете бузи и я бе избутала в антрето… 
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- Какво правиш тук, Ели?! Как дойде… - Ирина, изглежда, 
наистина не можеше да повярва на очите си – Не сте ли на ма-
нифестация?! 

- Това беше сутринта. Сега е четири следобед… Успях!!! – мо-
мичето сияеше така, както Ирина никога не бе го виждала – 
Успях да дойда преди влакът да е тръгнал!!! Мамо, тати… 

Тя нахлу в хола, захвърлила сака си някъде. Прегърна ги. 
Прегърна всички в стаята… Дори и Александър, който седеше в 
ъгъла до Зорница и държеше на коленете си Ина. 

- Все пак, как пристигна? – със свито гърло попита и Дими-
тър. 

- Ами, много просто… Сутринта отидохме на сборния пункт, 
бяхме много точни. Записаха ни в списъка на присъстващите… 
по-късно се скатахме… 

- Какво направихте?! – остро попита Ана. 
- Ами-и-и… „скатахме се”… Думата я няма в речника точно с 

това й значение, проверила съм, но е хубава дума, образна, точ-
на… Та, скатахме се от манифестацията, хванахме един автобус, 
с който стигнахме до края на града и оттам до тук дойдохме на 
автостоп… Това е. – завърши Ели възторжено разказа за най-
голямото приключение в живота си. 

Йордан продължаваше да не вярва на сетивата си. 
- Очакваме Диляна да си дойде към полунощ… Мислех, че и 

софийският влак по това време пристига… 
- По всичко личи, че приключението ти е харесало, Ели… я 

разкажи на старците какво е да се пътува “на стоп”… - прегър-
нал Ина, Александър й се усмихваше с очи. 

Седнала с кръстосани нозе на пода, тя започна разказа си. 
Искаше с един от тях да сподели мига, който бе откраднала от 
монотонната права на времето и бе успяла да задържи… Денят-
миг, мигът-вечност, вечността, събрана в миг… Искаше – с един 
от тях да изживее тази вечност. Всички я слушаха. Усещаше теж-
ките им погледи… Недоумението на Зорница и Йордан, страхът 
на Ана и Димитър, неверието на Ирина… Усещаше… възторга в 
сините очи на Тодор, с които я изпиваше, възхищението на Ина, 
с което я обливаше… Не искаше да мисли за очите на Алексан-
дър – ако би мислила за тях, гласът й би секнал… 

Гласът й звънеше. Изпълваше с лято пълната стая… 
- … и така, след като изпях любимата песен на баба, започнах 

да пея песните на Александър… и пях до светофара пред нашия 
вход… това е… - чак сега го погледна и каза – Много хареса пес-
ните ти, каза, че са по-хубави от старите градски… 

Всички много се смяха. Тодор донесе китарата от другата стая 
и я сложи в ръцете на вуйчо си. 

- Хайде, твой ред е… 
Стаята бе изпълнена с музика, която, изгубена сред мебели и 

дим, едва успяваше да стигне до душите на тези, за които беше 
предназначена. Във врявата, в която всеки се опитваше да пее, се 
вряза острия вой на звънец. Влезе Диляна. Прегърна всички. 
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Дори Димитър, който седеше в ъгъла до Ана и прикрепяше на 
рамото си уморената глава на Ели. 

Стаята празнуваше – изпълнена с отключените души на оби-
тателите си, пълна, тя еча до късно през нощта. И бе щастлива – 
нали за празник бе създадена. 

… 
Празникът свърши – за един ден. И Ели си отиде – след един 

ден. Изтръгна се от корен, както всеки път, когато се завръщаше 
към новата си личност. В момента, в който колесникът се откъс-
ваше от пистата, затвореното пространство на корпуса избухна в 
онези ярки цветове, които мислеше, че е изгубила завинаги. 

Не беше звук, не беше стих, не беше образ, форма, цвят или 
движение… дори не беше мисъл… Просто съществуваше… Не 
знаеше дали ще съществува, ако се опита да го задържи…  

  Не виждам вече свобода. 
 А само страховитото  
изтръгване на корени 
 захвърлени в небето. 
 Самолетът излетя. Захвърлен бе в небето. 
 И животът продължи. Какъвто бе бил. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

Отдавна не съм писала. Случиха се и много и малко неща. Много 
като факти, но малко осъзнати. Днес бях отново между четири сте-
ни. Не стените на моята капсула, които вече не напускам, а стените 
на стаята ми… Възвърнах душевното си равновесие… 

… Вчера сутринта ходих на литургия. Както винаги запалих 
свещи за баба и за дядо – за щастието им, там, отвъд… ако „там“ и 
„отвъд” има щастие. Запалих и за себе си – за щастието ми – тук, 
сега… ако „тук” и „сега” има щастие… 

Докато хорът пееше, в един момент, когато солистът извиси гла-
са си към небето, видях щастието… 

Тичах по морския бряг, вълните заливаха краката ми, а ръката ми 
държеше нечия ръка… Или може би ръцете ми бяха свободни и с дла-
ните си усещах пръстите на морето? С нещо друго, вътре в мен, усе-
щах нечие присъствие и погледа на две очи, откраднали морето в себе 
си… 

Дали в този момент моята свещ е горяла, или е изгаряла? 
Щастлива бях – от музиката и простора под купола на храма… 

Тогава почувствах силата на човешкия глас. И осъзнах, че цялата 
литургия е само жив глас – човешка плът, човешки дъх – без метални, 
дървени и струнни патерици… Гордостта на Духа… Човекът е равен 
на Бога… 

Нощта напредва. И този ден мина… „Мина безполезен като 
вчерашния, като утрешния”… Това изречение профуча през глава-
та ми… Отнесе я… към трескавото безпокойство и неудовлетворе-
ност на моите 16 години… Всичко е същото. Аз не знам какво да правя 
със себе си, както и тогава не знаех… 

Затварям очи и пак съм в храма. В пламъка на недогорялата си 
свещ виждам изгорялото щастие… Видях го в образа на… Не мога да 
напиша името. Не трябва. Дори в „бележника за мен”… Но все едно – 
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дори да можех да напиша името, аз пак не бих могла да се откажа от 
самотата си… Не мога – да се откажа от полъха на вятъра през чер-
ния прозорец; от черните минути на нощта; от капсулата си и от 
стените… от тракането на трамваите и песента на птиците, 
когато утрото докосва незаспивалите ми очи… Не мога… 

Макар да искам да съм другаде.  
Жадувам – за човешко присъствие, за човешко докосване. 
Чрез хартия, чрез думи, чрез мисъл…  
Мислите в главата ми искат да бъдат родени. И не искат да бъдат 

сами. Искат да бъдат споделени… 
  Нощта преваля. 
  Пак искам – да съм другаде…“ 
Ели пишеше в „бележника за себе си”. Нощ след нощ, болка-

та клокочеше. Корените бавно заздравяваха. Но пак оставаха – 
захвърлени в небето. 

… 
Сесията наближаваше. Времето ставаше все по-горещо. Дебе-

лите зидове на бившата казарма, превърната в училище, все още 
устояваха на напора на жегата и в коридорите й беше хладно. 
Но през прозорците на залите, широко отваряни от студентите, 
слънцето настъпваше, изтикваше сенките и правеше часовете 
още по-нетърпими. 

… Челата се оросяваха, дланите лепнеха, интегралите си ос-
таваха загадка. Часът минаваше, а с него изтичаше и възмож-
ността контролното да бъде решено. Антония попи влагата по 
лицето си с носна кърпичка и въздъхна. Шансът да освободи 
писмения изпит по математика пропадаше. Нужно бе, нужно 
бе… точно сега… Мозъкът й бе блокирал и знаеше, че няма да го 
накара да мисли… Не и сега, когато… Живка взе един лист от 
нейните, после бързо й го върна. Тони ядно си го прибра и… 
изпод листа изпадна друго листче… с решението на задачите… 
Сигурна беше, че е вярно. Мозъкът й бързо забръмча – защо ли 
не бе видяла решението сама? 

Звънецът удари. Всички хукнаха вън. Асистентката по мате-
матика прибра контролните. За да е сигурна, че няма да препи-
шат, бе дала различен комплект задачи на всеки студент. Ели 
предаде листа си последна. 

- Обикновено свършваш първа, не си ли във форма днес? – 
младата преподавателка почти съжали, че и този път не бе успя-
ла да овладее гнева си, който избликваше като кален гейзер все-
ки път, когато това момиче се навърташе край нея. 

- Напротив, отдавна не съм била по-добра от днес – момичето 
почти съжали, че и този път не бе успяла да овладее предизвика-
телството в гласа си, което, като таралеж наежваше бодлите си 
всеки път, когато тази преподавателка се навърташе край нея. 

Разминаха се. „Като не разбира от математика, защо я препода-
ва?!” – мислеше си Ели. „Като е толкова добра в математиката, 
какво търси тук?!”  - мислеше си Мели. И всяка продължи в своя-
та посока. 
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Развълнувани и шумни, студентите се спряха чак в кафенето. 
Говореха един през друг, как в последния миг всеки получил 
листче с решенията, напук на асистентката. Щастливи, че са се 
отървали от писмения изпит по най-трудния предмет, решиха 
вечерта да се напият. 

Антония вървеше през още хладния коридор и бършеше 
влагата от лицето си. Не се чувстваше добре. Знаеше, че все по-
зле ще става. Добре, че с този изпит така стана. Тя пое дълбоко 
въздух и продължи. Не се колебаеше. Знаеше какво трябва да 
направи. 

Намери Ели под дърво на пейка сред зелената трева пред 
Института. Пишеше и не виждаше нищо край себе си. Антония 
затвори очи и седна до нея. 

- Благодаря ти. Не знам защо го направи. Не знам дали го 
направи за всички, но ти благодаря, че го направи за мен… - тя 
все още не поглеждаше към Ели. Не знаеше дали я чуват, не 
искаше да не я чуват…  

- Не ми благодари, не го направих за това… 
- Благодаря ти, защото имах нужда от помощ. Сега. Но ти 

помогна на всички… и… Трябва да ти кажа всичко… Не съм те 
познавала досега… Мислех, че си просто надменна особнячка, а 
ти… ти… голям човек си, Ели. Това е. 

Ели бе оставила „бележника за себе си” да се търкаля из тре-
вата. Гледаше лицето на Антония, като че ли за първи път го 
вижда… Май беше преживявала подобно нещо вече? Или… 

- Аз съм си такава, Тони… Реших задачите на всичките два-
найсет души от групата, защото исках да докажа… дори не на 
нея, а на себе си, че… - Ели млъкна - Е, знаеш какво… Големият 
човек си ти, задето ми каза това, което ми каза… 

- Не, ти… 
- Не, ти… 
Разсмяха се. И заговориха така, като че ли цял живот се бяха 

познавали. 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА 
Умората бе победила всички. Жегата от края на пролетта бе 

изцедила телата; краят на семестъра бе изцедил умовете… 
Празни, студентите блуждаеха по празните коридори. 

Хванала здраво парапета, Ели се изкачваше бавно по стъл-
бището, сред водопад от черни снежинки. Чу зад себе си шум от 
неритмично дишане и неравномерно преодоляване на по ня-
колко стъпала, залитане… Една гореща длан се улови за рамото 
й. 

- Извинявай, щях да падна… - Сергей се усмихваше закачли-
во-смутено, зачервеното му лице беше съвсем близо до нейното, 
а очите му бяха изпъстрени със слънчеви точици – Страхувах се, 
че ще те изпусна… Имам една голяма молба… 

- Казвай… и си махни ръката от мен, топло е… - лицето на 
Ели, бледо и сухо, бе съвсем близо до неговото; тъмните й очи, 
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добри и неразбиращи, се взираха в душата му – Каквото мога ще 
направя за теб… 

- Обещала си на Анастас, че ще напишеш курсовата му рабо-
та по изчислителна математика… - Сергей дълбоко си пое дъх и 
продължи – Ще направиш ли и моята? 

Ели се спъна и не падна само защото Сергей все още не беше 
махнал ръката си от рамото й. 

- Защо? И сам можеш да си я направиш, нали си завършил 
математическа гимназия… не може да не сте го учили в учили-
ще… Освен това Анастас ще ми начертае чертежа по… - Ели 
млъкна; беше забелязала, че Сергей е още на крака, само защото 
продължава да се държи за нея; преглътна и продължи – Добре 
де, ще ти я напиша, какво толкова… няколко сметки в повече… 

Той стоеше като вкопан в стълбищната площадка. Не може-
ше да избяга от лицето й, точно пред неговото. Не можеше да 
затвори очи пред очите й – точно пред неговите… Не беше 
свикнал да вижда момичешки очи на нивото на своите… всъщ-
ност, не беше свикнал да гледа в момичешки очи… тъй близо до 
своите… А всъщност далеч. Като от друг свят идваше гласа й. 
Стигаше до него изкривен, като че ли е преплувал междузвездни 
бездни. И неговият глас, оглушал, излезе от гърдите му. 

- Аз ще ти начертая чертежа… Можем да отидем у дома… Ти 
ще смяташ, аз ще чертая… ще слушаме музика… ще… - той 
млъкна, не можеше да продължи… 

Ели махна с ръка, махна ръката му и продължи нагоре по 
стълбището. Той тръгна до нея. 

- Ти не можеш да чертаеш. Анастас ще ми направи чертежа, 
аз ще напиша курсовите работи и на двама ви… Но ще си рабо-
тя у дома, там мисля най-добре… Хайде, че ще закъснеем за ча-
са… 

Не закъсняха. 
Не закъсняваха. Точни като швейцарски влакове бяха… И 

тракаха по коловозите, които други дълбаха. 
 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – за себе си 

Уморих се. 
От задължителност. 
И от живота – низ от делници… и задължителност. 
Дори да се родиш е задължително. И да родиш е задължително. За-

дължително е да умреш. И да убиеш Духът в душата си е задължител-
но. Да станеш сив е задължително - за да не те убият, сивите. Да си 
хамелеон е задължително, ако си гений… Какъвто и да си, е задължи-
телно – да не си “ти”… 

Задължително е – да се подчиняваш, да не мислиш, да ръкопляскаш; 
да манифестираш, в хор да виеш – не е важно за какво, против какво, 
защо… 

Задължително е – да се възхищаваш. Задължително е да си верен. 
Задължително е да си благодарен… Да мълчиш – когато трябва. Да 
говориш – каквото трябва… 
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Задължително е – да живееш в рамка. 
Уморих се. 
От задължителност. 
И от живота – низ от делници… 
… 
Тихо бе. Като в храм. Като в храм всички се молеха. И молеха 

пощада – от кого… Да не са грешни, молеха… И да не съгре-
шат… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Тихо бе. Като в храм. Като в храм всички се молеха. И молеха 
пощада – от кого… Да не са грешни, молеха… И да не съгрешат… 

Съгрешихме. Всички. Дали се молехме – всички. И за кого. За себе 
си ли се молехме, или за ближния… 

„Сиви делници” ли – бях писала някога? 
Черни са дните ни. 
Черни са… дори когато носят в себе си възможността да ги облеем 

в бяло… 
… Дванайсет Юди бяхме днес. И пак предадохме – един… 
„Защо?” – не питам. Защото няма „защото”, което да ни спаси… 
„Сиви делници” ли? „Низ от делници” ли? Сиво безличие. Низ от 

безразличие… И страх… Да излезеш вън от себе си. И да кажеш какво 
мислиш… 

Добре си бяха свършили работата комсомолците. Добре ни бяха 
подковали, оковали… „Не е той като вас – лентяй е. Вие сте работни, 
ранобудни , ученолюбиви… Хитрец е той, баща му е на-чалник… а 
вашите бащи не са… Защо той да може да отсъства от лекции, а вие 
не?” 

Добре си свършиха работата комсомолците. Насъскаха ни – срещу 
колегата ни. Накараха ни да го мразим… защото ни показаха, че мо-
жем да му завиждаме… И като насъскана глутница гончета ни пусна-
ха – да гоним дивеча, който искаха да застрелят… Защо – не знам. 
Дали защото не обичат синовете на началниците, понеже им завиж-
дат (или се страхуват от тях)… или защото искат да всяват 
страх… или защото… Не знам. 

Знам само, че днес станахме Юди. И бяхме щастливи – защото 
сме наказали един от нас. 

Намразих всички.  
Не знам как Сергей все още може да говори с нас. 
Поискаха да го изключим.  
Изключихме го. Без право да завери семестъра си. Без право да се 

яви на изпити… Просто – „комсомолско самоуправление”. Решаваме, 
че е недостоен да бъде студент. И край.  

Защото имал повече от три неизвинени отсъствия от лекции, 
установени при комсомолските проверки… 

Какво единодушие цареше… Единайсет вдигнати ръце „за”. И ни-
то една „против”. Аз се въздържах. Чисти ръце. Чиста съвест. Почти 
като Пилат… Никой не го забеляза. Никой не го вписа в протокола… 
моето крехко „въздържал се”… Все едно, че ме нямаше… И мен наис-
тина ме нямаше… Защото можех да говоря… Не го направих… А 
той ми благодари. И не само с думи – с очите си ми благодари… И си 
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тръгна след събранието с приятелите си, с онези, които бяха гласува-
ли „за” изключването му… 

И аз си тръгнах. Сама. Далеч от всички Юди и Пилати. Далече и 
от себе си… Защото мразя всички. 

Мразя се. 
И не разбирам обществото, в което предателството се приема 

като сива случка в низа от сиви случки – делници… 
… 
Семестърът свърши – разстрелян. И сесията започна. Разст-

реляна. 
Ели вървеше под зеления свод на дърветата. Вятърът шумеше 

сред клоните им, отронваше дребни листенца, които ръсеше 
като конфети по главите на хората. Сергей протегна ръка и съб-
ра няколко от тях, вплели се в къдриците й. Не ги изхвърли, 
прибра ги в джоба си. Мълчаха. Тя носеше курсовата работа по 
изчислителна математика, която бе направила за него, той но-
сеше дебел апокриф, тълкуващ философията на Будизма. Гла-
сът му прозвуча приглушено… 

- Когато прочетеш това, ще разбереш защо не мразя… Омра-
зата е нещо като бумеранг, който се връща и отсича главата ти… 
Омразата е енергия. И като всяка енергия, не се губи. Когато 
мразим, увеличаваме злото в света… и то ни поглъща… Обичай, 
ако можеш… Ако не можеш, просто живей… 

Вървяха под зеления свод на дърветата. Вятърът шумеше 
сред клоните им, ронеше дребни листа и ги отвяваше… 

- А да простиш? И да простиш ли можеш? 
- Почти няма за какво да прощавам… Няма да ми отнемат 

студентските права… само ще презапиша годината… Благодаря 
ти за курсовата работа, ще ми потрябва… Само съжалявам, че… 
че… по-рядко ще се виждаме… 

Вървяха под зеления свод на дърветата… Вятърът шумеше 
сред клоните им… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Вървяха под зеления свод на дърветата… Вятърът шумеше сред 
клоните им… 

- Няма да се виждаме… 
- Защо?! 
- Просто знам… Когато мисля за това, пред мен е бяло… „отвъд” 

няма… Просто, няма бъдеще… 
- Как няма?! Ако утре ти позвъня и те помоля да се видим, няма 

ли да дойдеш?! 
- Разбира се, ще дойда… но е все едно… „Утре” не е бъдеще… Днес, 

утре, след месец, след година… все едно е… ще се разхождаме под свода 
на дърветата… а пред нас ще има бяла стена… 

- Откъде знаеш?! 
- Оттам, откъдето ти знаеш за омразата… 
Вървяхме под зеления свод на дърветата. Вятърът разпиля косите 

ми. Той ги улови и ми ги върна. Погледнах в очите му. Слънчеви то-
чици танцуваха в тях. И разбрах, че съм върнала душата му… 
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…  
Дадох му курсовата работа. Той ми даде книгата. Не исках да я 

взема. Не исках тя да бъде повод за нови срещи, за нова агония… Пода-
ри ми я. Приех. 

Останах си на моя бряг. 
Далеч от бреговете на човешкото море… 
… 
Далеч от бреговете на човешкото море, уловила вятъра с ко-

сите си, Ели яздеше и светът бе близо. Светът на вятъра, на 
пръстта, на миризмата на гнило и дъжд, на жива плът и птичи 
гнезда в житата, на полски цветя и зелена гора, на простор и 
диво... Светът - между ушите на коня… Дива и щастлива, тя 
усещаше потенциалната мощ на свободата, заключена в мощно-
то тяло, което я носеше, но което не й бе подчинено. И беше 
щастлива, защото… 

Далеч зад нея бяха Димитър, Александър и Ина...  
С всяка крачка, преодоляна върху конския гръб, Димитър се 

връщаше към волното си детство, когато той, малко момче, вър-
ху гърба на малко жребче, бе препускал през поля, гори и лива-
ди и се бе надпрепусквал с вятъра… С всяка крачка, преодоляна 
върху конския гръб, Димитър се приближаваше към свободата. 
И беше щастлив, защото… 

Ели яздеше и се надпрепускваше с вятъра. Далеч от учебни-
ците, които я затрупваха, далеч от черните нощи, които изсмук-
ваха душата и ума й; далеч от всички „трябва” и „защо”… Да-
леч… Щастлива бе… 

Далеч зад нея бяха Димитър, Александър и Ина...  
Александър, търпелив и настоятелен, водеше коня на Ина и 

се опитваше да й вдъхне кураж. Кураж – да обича коня. Кураж – 
да не се бои от високото, от падане… от друго… Кураж – да пре-
пуска след миражите в живота си, уловила вятъра с косите си. 
Уловила завинаги в ума си света, видян между ушите на коня… 
И бе щастлив, защото… 

Ели яздеше, уловила завинаги в ума си света, видян между 
ушите на коня… 

… Когато излизаха от оборите на конната база, Александър 
извади от джоба си бяла салфетка и я подаде на Ели. 

- Избърши устните си. Това червило не ти отива. 
Ръката на Ели се сви в юмрук и строши гилзата на най-яркото 

червило от червилата на Ана. 
Хванати ръка за ръка, Ина и Димитър тичаха към колата. 
- Наистина ли си можел да яздиш, когато си бил малък като 

мен? 
- Наистина… Казват, че баща ми ме качил на седлото преди 

да проходя. Той имал най-силните и хубави коне… 
- Но сега вече не можеш… 
- Не мога… 
- А аз, когато стана като теб, ще мога. Нали? 
- Ти вече можеш. 
… 
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Сесията премина като ураган. Каквото успя да ограби – отне-
се го… Каквото не успя – прегази го. Който можа да измами – 
измами. Който не можа – загази. Със секири – големи и малки - 
ги сякоха. Кой оцеля, оцеля. С пищови – васалски и царски – 
стреляха. Кой улучи шест, кой три – всички викаха ура. Кой 
остана за „наесен”, кой преплува блатото – все едно. Накрая 
направиха комсомолско събрание и отчетоха резултата. След 
това тръгнаха към нови победи и завоевания по пътя на социа-
листическото строителство. 

За първи път по пътя „напред” не стоеше бригадата, а стажа. 
Но и в двата случая ваканцията оставаше далеч, а с нея и свобо-
дата.  

Свита на топка от болка, Ана остана у дома. Домът на 13-тия 
етаж, над гората, я люлееше над клоните и кротко я приспива-
ше, преливайки й енергията на растенията, чиито корени се 
вплитаха в основите му. Димитър хвана Ели за ръка и двамата 
тръгнаха към гарата. Усетила вкуса на общуването с близък, Ели 
не искаше да го захвърли. Не можеше… отново да се изхвърли 
„отвъд”. А трябваше… отново „трябваше”. Да изхвърли от себе 
си покълналите кълнове на усещането за свобода. 

Захвърлени сред огромното затворено пространство на ча-
калнята, студентите се търсеха като слепци, изгубили усещането 
си за идентичност. Скупчваха се един в друг, все по-близо един 
до друг… и щастливо се топлеха в тълпата. Хваната за ръката на  
Димитър, като удавник за сал, Ели се сля с тях. И не съвсем. Ве-
сели и шумни от предстоящото ново, което щеше да се случи, те 
неспокойно се озъртаха и чакаха времето за тръгване. Тя броеше 
секундите, които остават. 

С очи, светнали като автомобилни фарове, Анастас се огледа 
за Ели и видя Димитър. Никак не му хареса. Висок, строен, ху-
бав, с черна коса и бели джинси, той твърде свойски стискаше 
ръката на момичето, което се бе докоснало до живота на прияте-
ля му и току-що си бе отишло завинаги от него. Надявал се бе да 
има по-голям късмет от Сергей… все пак той бе начертал черте-
жа й, не бе получил курсовата си работа даром… и нямаше на-
мерение да се оттегли от сражението без бой. Войнствено тръгна 
към мъжа без възраст, който съвсем не подхождаше на момиче 
като Ели… 

- Добър ден, казвам се Анастас и съм приятел на Ели… - той 
се усмихна възпитано и хищно и стисна здраво с ръката си на 
спортист крехката на вид длан на Димитър. 

Ели разсеяно гледаше танца на гълъбите под свода на фоа-
йето. 

- Приятно ми е. Аз съм Димитър… - каза Димитър с усмивка 
и продължи – Приятелите на Ели са и мои приятели – той твър-
до отвърна на младежкото ръкостискане с калена от трудоваш-
ките години ръка. 

„Уверен е в себе си” – помисли Анастас почти обезверено, но 
чужд на всеки песимизъм, продължи наум – „Не може да разчита 
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на нещо, което той има, а аз не… Има време… ще видим – мене или 
него ще предпочете…” 

Ели, увиснала за другата му ръка продължаваше да гледа гъ-
лъбите и да си мисли, че прилича на тях – уж летят, а са под ку-
пол… дали излизат под небето и знаят ли че има небе и облаци под 
него… дали улавят вятъра с крилата си… летят ли срещу бурята… 
сушили ли са перушина под светлината на светкавици… 

Таблото със заминаващите влакове затрака. Всички, като 
подбрано стадо хукнаха към коловоза, който ги очакваше. 

- Не ме оставяй, Димка… - гласът на Ели се прекърши сред 
врявата на заминаващите. Тълпата ги понесе. 

Скупчиха се на перона. Струпали сакове и раници накуп, 
тръгнаха да търсят вагона си. Времето изтичаше. Секундите се 
процеждаха през брода на „сега” и „после”. И той все по-тесен 
ставаше. Заклещваше ги. Прищипа я. 

Намериха вагона си. Перонът опустя – без сакове и раници. 
Времето изтичаше, заемаха местата си… Ели се вкопчи в своето 
„Днес”. Не искаше „после”. Прегърна Димитър, изпи душата 
му. Остави го празен на празния перон. Качи са във влака в дви-
жение. Отнесена гледаше с празни очи празния пейзаж в рамка-
та на прозореца. Ренета я хвана за ръка и я сложи на мястото до 
себе си. Свита в дъното на капсулата си, бронирана срещу света, 
тя кротко се приготви да просъществува. Още две седмици, до 
края на стажа, до началото на ваканцията… До свободата, когато 
ще бъде отново сред тези, които обича… 

„Обича… обича… тя го обича… и той я обича… Значи, това е, 
което има в повече от мен… И то го прави уверен… Свиваме знаме-
ната. Край… Любовта трябва да се уважава, защото… не е вечна”. 
Чужд на всякакъв песимизъм, Анастас се усмихна, поглеждайки 
Ели. 

 … 
Стажът започна. Като отворен прозорец към бъдещето бе.  

Бели престилки, бели лаборатории. Огромни ректификацион-
ни колони, заели половината небосклон, когато ги гледаш откъм 
основата им… Мрежа от тръбопроводи, сред които се чувстваш 
като муха в паяжина. Неизбродими заводски пространства. 
Смрад и шум, командни зали с електроника, торбички с проти-
вогази за всеки и… 

Всеки ден ходеха на стаж. Някои скучаеха, други се забавля-
ваха. Някои, опиянени от досега с живота искаха да научат всич-
ко изведнъж за своята професия.  

Други се уплашиха от нея… Ели се усмихваше отнесено, 
слушаше всичко, запомняше всичко и знаеше, че пред нея е бяло 
поле… и никога през живота си няма да има нищо общо с пре-
работката на горива.  

Всеки ден се къпеха в подземните бани на завода, след което 
ги връщаха в общежитието им на 15-тия етаж, където цяло лято 
вода нямаше. Тоалетните, задръстени, смърдяха. Бързо се преоб-
личаха и бягаха – вън и далеч… в града… Сядаха по белите пей-
ки в градинките, по белите мраморни прагове на фонтаните… 
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водата се лееше край тях, на мраморния площад пред партий-
ния дом… Хората се разхождаха радостни в лятната жега, спи-
раха до шуртящата вода, чувстваха се разхладени и доволни… 
после се прибираха по домовете си, сядаха пред телевизорите си 
и уморени заспиваха с убити души. 

Дните бавно гаснеха – дълги и знойни. Студентите се шляеха 
в теменужния здрач, пиеха кафета в кафенетата, пушеха подп-
рени на оградите край тях… И стажуваха – интелектуалци в 
провинциален град. 

После се връщаха изтощени в далечното си общежитие под 
небето, но бяха далеч от небето. И заспиваха в стаи по трима, 
забравили за смрадта в тоалетните. 

… 
- Ели?! 
- Да… - промърмори Ели заспивайки. 
- Ще ме запознаеш ли с гаджето си, когато се приберем в Со-

фия? – със свито гърло и с трепет в сърцето попита Ренета. 
- Кое гадже? – поразсънена се размърда Ели. 
- Ами онова, готиното, което те изпрати на гарата… 
- На коя гара? – съвсем будна се понадигна Ели. 
- Ами-и-и на Софийската, преди да тръгнем за стажа… 
- Искаш да кажеш с баща ми?! – Ели седна в поза „лотос” и 

удави Ренета с учудването си. 
- Ти сериозно ли?! Да не искаш да ми кажеш, че оня сладур с 

белите дънки е баща ти?! – Рени се беше изправила в средата на 
стаята и се давеше в учудването си – Не мога да повярвам… - 
заключи тя и седна. 

- Вярвай, ако искаш, ако искаш, недей… - Ели се зави с чар-
шафа през глава, за да се защити от атаките на комарите и зас-
пивайки довърши – Ще ви запозная… 

… 
Дискотеката вибрираше с всичките си атоми… и всички не-

добре закрепени предмети, които тези атоми изграждаха дрън-
чаха и се тресяха неудържимо. Музиката не се чуваше, а се чувс-
тваше. Разноцветните лампи влудяваха… и беше хубаво… защо-
то всички бяха полудели. И танцуваха. 

На една крачка от свободата; на дванайсет часа от ваканция-
та, освободена от тялото си, Ели танцуваше със затворени очи. 
Краката й, боси, едва докосваха лъскавия дансинг. Ръцете й, 
голи, се увиваха край нея като змии. Лицето й, бяло, светеше в 
мрака между премигванията на цветните светлини… Онова, 
което трябваше да свързва петте й части, бе пленено от звуците. 
Те го мачкаха, извиваха, усукваха… Дъхът би секнал на всеки, 
който се загледа. Последният акорд заглъхна. Тялото на Ели се 
завърна. Тя го облече и го занесе на най-отдалечената маса, в 
ъгъла, където й бе мястото… 

Поредната мелодия взриви тясното пространство между сте-
ните на дискотеката. Всички танцуваха – постоянните посетите-
ли, хлапаци на границата на детството и младостта; студентите, 
все още пълни с излишък от енергия, който биха могли да раз-
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хищават и техните преподаватели – изядени от живота, изгриза-
ни, изсмукани, изплюти… в които все още се спотайваше части-
ца неубита радост. 

Анастас, за първи път не съвсем уверен в себе си, пристъпи 
към масата на Ели. 

- Ще танцуваш ли с мен? – очите му светеха в цветния мрак и 
искаха… 

- Не танцувам… – очите й бяха затворени, през гъстите мигли 
течаха сълзи… 

- За него ли плачеш? За онзи, който те изпрати на гарата? – 
гласът му горчеше от неподозиран копнеж. 

Ели се стресна. Очите й светеха в цветния мрак. И искаха…  
Танцуваха блус. Летяха – със затворени очи. Тялото й се вие-

ше в ръцете му, като змията от Рая, и го подтикваше към грях… 
или към желание за познание… Дъхът му спря, защото сърцето 
му туптеше в гърлото. Тялото му се долепи до нейното. Летяха – 
със затворени очи. Последният акорд разкъса мрака. Проглед-
наха. Видяха. Всеки с друг бе танцувал… 

… 
Свечеряваше се. Лятното слънце уморено заспиваше. Седна-

ла с кръстосани нозе в средата на килима в своята стая, в своя 
дом, Ели се опитваше да изгони всички мисли от главата си и да 
превърне съзнанието си в кристално езеро, чиито брегове се 
мият от затихващи вълни… Първо заглъхнаха звуците, после се 
разпръснаха мислите… последни си отидоха цветовете… 

… Златен пясък и сини вълни… Някой-никой тича сред 
тях…  

Хвърлен камък в дълбините на чистото езеро. 
Ели се гмурна, стигна дъното, взе камъка и го извади. Положи 

го на брега. Бял камък върху черна тиня…  
Вълните на езерото замряха. Дори вятър нямаше, който да 

набразди повърхността му… Само цветни звуци танцуваха ня-
къде по тъмното му дъно… 

Ели тръсна глава. Прогонените мисли се върнаха в нея.  
Седеше вкочанена в средата на стаята… 
 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Седя вкочанена в средата на стаята. Мъртва съм. Избягах от Ут-
ре и Вчера. Оказа се, че нямам Днес. 

 Екзистенциални мигове… 
 Късове чист спомен…  
Или чиста представа? 
Понякога не вярвам, че ги е имало… 
… 
… Преди трийсет часа бях къс движеща се енергия. Бях източник 

на светлина, на сила, на зной. Бях бомба, която взриви една зала с 
танцуващи хора… 

Преди трийсет часа запалих очите на хората в нея… И те започ-
наха да излъчват : възхищение – очите на възрастните ми преподава-
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телки; радост – очите на моите връстнички; обожание и копнеж – 
очите на моите колеги… И онова, което навярно са излъчвали очите 
на пияните сатири – очите на моите пияни преподаватели… 

Преди трийсет часа можех да направя с всеки това, което поже-
лая… Жив къс енергия, роден от цветна светлина и музика, хвърлен в 
една зала, пълна с хора, които копнеят за глътка щастие… 

Аз бях за тях глътката. 
Но жадна останах… 
… 
Седя вкочанена в средата на стаята. Пак слушам музика – болка, 

която ни буди. Болка, която смъква леността от душите и онова, 
което ги прави сиви… затлачени… примирени… 

Музиката е нужна като болката. Нужна е – да ни накара да живе-
ем. Нужна е – да ни направи хора… 

Угаснах. 
… 
Музиката спря. 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Нов семестър – нов бележник. С какво да го запълня? 
Може би с това, че за да проясня мисълта си, ми е нужно да пи-

ша… Или да намеря моята мисъл сред многото мисли, които бродят 
в главата ми… 

Или да започна с умората. 
Умората на началото. Каква ли ще е в края? 
Или с отчуждението и самотата? 
Или с волята, която ме изправя срещу „трябва”… 
Или може би с това, което се случи днес – един обикновен ден от 

началото на зимния семестър на третата година от задължителното 
следване… 

Как мразя задължителното следване! Не се научих да не мразя… Но 
може би сега омразата ми е насочена само към предметите и катего-
риите… не към мен и към други живи същества. 

Или… Първото, което ще напиша в новия бележник, ще бъде опи-
сание на чувствата, които ме изпълват… (или препълват?!), при 
мисълта за моя нов приятел… 

… Обичам го. Не, обожавам го. И той ме обожава. 
Познавам го отдавна, но се влюбих в него едва сега, когато сме сами 

в голямата му къща. 
Харесвам рунтавия му бретон и тъмните очи, с които наднича 

иззад него, пълни с несподелена нежност и любов. Обичам прегръдките, 
с които ме посреща всеки ден и нетърпението, с което ме извежда на 
разходка… Обичам погледите на завистниците, с които ни оглеждат 
и буйната му радост сред дърветата. Обичам тихите ни вечери, 
когато аз чета, а той заспива на дивана, заровил главата си в краката 
ми… 

Обичам моя Чарли, обожавам го… И той ме обожава, днес… 
… Не искам твърде бързо Елиза да се върне от своята ваканция… 
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Тогава Чарли пак нея ще обича, а аз ще бъда тази, по която лае, ко-
гато позвъни… 

Чарли лаеше, без някой да звъни. Беше му скучно. Новата му 
приятелка не умееше да го забавлява добре. Не го гонеше из 
стаите, както правеха децата на Елиза. Не го галеше зад ушите, 
както правеше тя… не му позволяваше да й хапе краката, нещо, 
което си беше в реда на нещата… Само пишеше, пишеше, пи-
шеше… и шумолеше с тези досадни, подредени и прищипани в 
единия край хартийки, до които не му позволяваше да се доб-
лижава. Чарли слушаше, защото беше възпитан добре и обича-
ше да го хвалят. Тогава получаваше топъл глас, нежен поглед и 
милувка по врата… предпочиташе милувката да е зад ушите, 
но… и така не беше зле… И все пак… 

Той погледна металната пръчица, която Ели държеше и бър-
зо движеше по листа… Хартията беше свещена – не се докосва, 
не се гризе… евентуално, може да се подуши… Но металната 
пръчица??? 

Както дремеше, легнал на дивана, той отвори едното си око и 
скрит зад рунтавия си бретон огледа обстановката край себе си. 
Тя пишеше, бележникът почти се бе изхлузил от коленете й… И 
едва-едва държеше химикала с тънките си пръсти. Той трезво 
прецени разстоянието и ъгъла; компетентно изчисли скоростта 
и силата и… грабна писалото от ръцете й. Тя изпищя и го под-
гони из всичките стаи на къщата. Когато й позволи да го настиг-
не, след като се беше вече изморил, той седна кротко в краката й. 
Тя строго му нареди да й даде химикала. Даде й го. И получи 
похвала. Сладък глас и топъл поглед… погалване зад ушите… 
живот… Разнежена от послушанието му, временната му стопан-
ка отвори хладилника, извади парчето салам – дневната й дажба 
от студентските столове, която не ядеше - и му го даде цялото. 
Седнал чинно на пода до нея, Чарли не можеше да овладее вър-
теливото движение на опашката си. Когато получи позволение 
да вземе мръвката, той почти се задави… И животът продължи. 

Ели изми химикала си, леко пострадал от кучешките му зъби, 
и продължи да пише в новия си бележник. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Нощ е. Сама съм. Дори Чарли спи, престанал да гони комарите. 
Тихо е. И те не пищят… Рано започна тази учебна година… Дали ще 
я прекъснат, за да ни запратят пак някъде накрай света? 

Току-що прочетох „Живот назаем”. Обичам Ремарк. И домовете с 
големи библиотеки… 

Чувствам празнота. Още от първата страница подозирах края… 
но въпреки това, последната страница ме затрупа под себе си. Нелеп 
край… Всички романи от добри писатели имат нелеп край... Досадно 
и уморително - за читателя… Отначалото до края всичко е ясно. 
Просто – така трябва. Така се пише… За да е интересно? За да боли? 

Никой не пише сиви романи. Никой не пише романи без дейст-
вие… такива, в които няма събития, няма герои, няма съдби… В ко-
ито никой не умира изненадващо…  
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Навярно е приятно да убиеш героя си. Да объркаш и трогнеш чи-
тателя. Да го накараш да се замисли за несъществуващи проблеми… 
Несъществуващи в неговия еднообразен свят… 

Никой не пише сиви романи. Те не се четат. Тях ги преживяваме, 
скрити зад четирите стени на клетките си… 

И не мислим за безнадеждността, на която е обречено съществува-
нето ни… 

Но който чете Ремарк чувства безнадеждността, която е обсебила 
героите му. И това, което последната страница на романа оставя в 
него е освобождение, което разрушава равновесието на мъртвите ни 
дни… 

Нелеп край – трикът на всеки голям писател. 
Затрупана съм под руините на моя свят… 
 … 
Днес дойде есента. Изведнъж.  
Първо дойде съзнанието за отговорност, а после студът… 
Топлим се с Чарли на дивана, сгушени един в друг. Вече не се опит-

ва да изяде химикала ми. 
…   
…Елиза се върна. Чарли вече не е мой. Върнах се у дома. И, както 

предполагах, той отново започна да ме лае, когато им отивам на гос-
ти… Все пак, струва ми се, че дълбоко в преданите му очи има една 
закачка към мен… 

… 
Няма в какво, няма къде да се скрия от внезапно връхлетялата ме 

самота… Четях стария си учебник по френски, когато, кой знае от-
къде и как, в главата ми изригна споменът-представа за една тиха 
улица, за един жълт велосипед, за мама и за татко. Аз карам щастли-
во първото си истинско колело, коленете ми целите са в засъхнали 
рани, вятърът, роден от скоростта ми си играе с тежките ми плит-
ки… мама и татко, хванати за ръце, са някъде пред мен, или зад мен… 
Спомен, отпреди петнайсет години… Или бяха петнайсет дни? 
Когато, пак яхнала жълтия си “Пегас” препусках из махленските 
улички, пленила вятъра с късите си къдрици, а мама и татко вървят 
ръка за ръка някъде пред мен, или зад мен, а времето е спряло, спряло…  

Затварям очи… Искам да съм другаде… 
… 
Камбаната на „Александър Невски” бие продрано… И призивно… 

Напомня ми колко е трудно да се откъснеш от безмилостния ред на 
нещата… Обезличаващият навик, който ни движи през живота, 
който не е наш… Камбаната на “Александър Невски” бие и ме зове. 
Противопоставям й се, защото в съзнанието ми тя се превръща в 
символ на всичко задължително. Разкъсва ме…  

Всичко задължително ме зове… 
Така, както натрапчивият вой на сирените и мигащите светли-

ни на „Рама” („Среща с Рама”- Артър Кларк) са зовяли роботите й 
към морето, в което ще бъдат разградени… 

Разкъсана съм… Не отидох на тренировка. Не отидох на урок. За-
щото са задължителни… Но нали аз пожелах да уча френски и кара-
те… Тогава – кое е задължителното и кое не е… 

Мразя се. Защото не съм тази, която искам да бъда.  
Не знам коя съм. 
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… 
Отражението ми и 
отражението на Слънцето – 
в едно огледало… 
 Светлина и стъкло –  
 всичко е бяло… 
Твърде многословна съм, а исках да напиша Хайку… 
Сами сме – аз и отражението ми. Усмихвам му се. И то ми се ус-

михва… Моята усмивка е само за отражението ми. Неговата – само 
за мен… Хубаво е – когато една усмивка е само за теб… 

… 
Не бях виждала Анастас от края на стажа. Днес разговаряхме по-

вече от час. Настроението ми е ведро – дали не съм влюбена в него? 
Сега чета книгата, която ми подари – начален курс по карате-до от 
Масатоши Накаяма, в превод на английски. Чета я с речник и молив в 
ръка – могла ли съм да предположа някога, че ще ми трябват думи 
като „коляно”, „ритник”, и „пета”… Щастлива съм. Така и не можах 
да прочета сериозно  книжката с подобно съдържание от библиотека-
та на татко. Тази е доста по-добра…  

Бях разказала на Анастас онази стара история с кошчето за смет, 
захлупено на главата ми… много се смяхме… Той ми каза, че може да 
ме научи на древното бойно изкуство за нападение и отбрана… Пред-
ложи ми да тренираме заедно – имал специална зала в дома си за тази 
цел. Разбира се, отказах… ( Защо „да се разбира”, не знам, но отка-
зах)… Записах се в курса, който са организирали към Института - 
вместо часове по физическо възпитание… някога Петя ходеше в подо-
бен курс по тенис… колко отдавна не сме разговаряли мислено с нея… 
А дали разговаряме… или всичко е само в главата ми… Уморена съм… 
всичко избяга от мен… 

… Устоявам – срещу света и себе си. Все побеждавам. Защо? 
И се боря… с какво… за какво… 
Днес се борих с тялото си. Искам да го подчиня на волята си. Ис-

кам – да спра времето; да го върна назад… да се върна назад – при мои-
те 14 години… когато учех фехтовка. Нужно ми е . Сега. 

В лепкавата от пот и умора тъмнина ми се струваше, че не съм 
писала от век. Сега виждам, че не съм писала само две седмици… Мно-
го планове имах за тези две седмици, от които не изпълних нищо… 
Половин страница от недописан разказ, две прочетени книги… и 
битка с моето тяло, която спечелих. Мокра, задъхана, с треперещи 
мускули и разтегнати сухожилия – победих се. Направих всички аза-
ни, които някога правех като дете, когато баща ми ме занимаваше с 
йога… и сто коремни преси… (Ако учителката ми по физическо 
възпитание от гимназията ме види отнякъде, няма да повярва, че съм 
аз. И аз не вярвам.) 

Победих се. 
Но коя съм аз?! 
… 
Една от двайсетината облечени с бели пижами фигури, Ели 

размахваше крака като вятърна мелница, а после с ръце се опит-
ваше да пробие невидима стена. Отворили всичките десет про-
зореца на физкултурния салон, студентите тънеха в прах и воня. 



314 
 

Треньорът им, когото наричаха „сенсей” и който им беше про-
фесор, но не по физическо възпитание, разбрал, че не може да 
надвие жегата вътре, ги поведе „на бегом” към стадиона. 

Хукнаха с боси крака по изгорялата му трева. Здрачът на ве-
черта падаше върху короните на дърветата заедно със смрадта, 
която се разнасяше от близкото фармацевтично предприятие. 
Ели тичаше с разранени крака и бе щастлива. Мехурите по хо-
дилата й се пукаха, кървавата им слуз изтичаше и попиваше в 
бинта, с който ги бе превързала и беше щастлива. Затворила очи 
пиеше вятъра, който във въображението й бе с дъх на море и 
водорасли… И си представяше, че е Малката русалка… Само не 
бе сигурна кой е нейният принц… Нито дали се превръща в 
русалка, или в човек… 

Анастас тичаше зад нея. Гледаше тила й, по който танцуваха 
непослушни къдрици и му се искаше да пъхне пръсти в охлюв-
четата, които образуваха… 

Гердан от бели перли, пръснати върху изтлял килим от зеле-
на растителност. 

Есента бе изпила без остатък топлината на пръстта. Застина-
ли бяха тревите над нея. От все още неумрелите листа на дърве-
тата се оцеждаше хлад. Леденееше настъпващата нощ. Само 
двайсетина тела, разхвърляни в мрака пулсираха и изпръскваха 
живот. Застанала върху главата си, Ели гледаше звездите. Далеч 
от светлините на града, те пъстрееха във всички нюанси на бя-
лото… 

… Автобусът спря на последната спирка. Изхвърли товара си 
зад Университета и уморен запъхтя към студентския град. Анас-
тас помогна на Ели да се измъкне от тълпата. Минаха покрай 
закъснял (или подранил?) камион, който зареждаше с провизии 
мензата. Той се протегна, взе две кофички с кисело мляко и й 
подаде едната. 

- Много е полезно след тренировка… и преди други неща… 
- Не трябваше ли да си ги платим? 
Той вдигна рамене, порови из джобовете си, извади един не-

употребяван купон, направи от него самолетче и го хвърли по 
посока на камиона. 

- Така става ли? 
Ели, вече изпила млякото, се усмихна. 
- Да, така е чудесно… 
Двамата вървяха от двете страни на тротоара. Натриевите 

лампи пръскаха жълта светлина над тях. Афишите от киното се 
взираха в лицата им. Изведнъж Ели спря като закована. 

- До тук съм. Благодаря и лека нощ. 
- И аз ли съм до тук? 
Вселената отново колапсира. Срина се. И стана точка… она-

зи, в която можеш да бъдеш навсякъде. 
Тъмнината стана бяла. Бяло и празно. И от празното тръгваха 

две пътеки. Ели виждаше върховете на обувките си, бели. И зна-
еше, че в този миг настоящето се разцепва на две… и може да 
избира… да избере… в коя половина да остане…  
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Бялото в главата й бавно посивяваше. Звездите пак изгряха. 
Вселената започна да расте. И точката, в която беше се превър-
нала, започваше да губи измеренията си… Останаха й само 
две… Една пукнатина, минаваща открай до край през безистена, 
който ги приютяваше, бележеше границата между настоящето, 
което щеше да се превърне в бъдеще и онова, което щеше да 
умре… 

Ели остана в своята половина. С уши, заглъхнали от звездни 
бури чу гласа си отдалеч… 

- До тук си… 
Направи крачка в своята посока. Спря. Видя очите му – вър-

тящи се спирални галактики, които изхвърляха звездите си в 
пространството. Протегна ръка – през бездната на двете Вселе-
ни. Той я пое. Здраво и плътно ръкостискане. Дланта й се запа-
ли. 

- Лека нощ, Ели… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Отиде си. Останах в моя свят. 
Чувствам се нереална.  
Моя свят ли избрах, или отидох в другия?  
Нелеп въпрос – знам, че съм в моя. Студен и хладен. И далечен. Не-

реален. Боли. От самота. Не се оплаквам – аз я избрах. Днес беше ден 
за избор.  

Днес пак видях два пътя да тръгват от краката ми. И пак изби-
рах. Пак избрах… Не този, който би могъл да стане “единствен и за 
цял живот”. Избрах си самотата. Боли. Не се оплаквам. 

Самота-свобода, докога ще те пазя? 
Днес мечтах за света. Не. Днес протегнах ръка и го хванах. 
Тогава видях всичко, което би могло да се случи… Да го разказвам 

ли? Стара игра, с която всичко започва и свършва. Усмивка, целувка… 
среднощна разходка и сън под дървета с покров от звезди… Красиво, 
нали? Може и по-пошло… По-пошлото няма да го разказвам. Резул-
татът е същият. Няма да го казвам. 

Така е до края. Стара история, като света… 
Самота-свобода, докога ще те пазя… 
Днес мечтах за света. Не. Днес разбрах, че всичко, което би могло 

да се случи, е само в ума ми.  
Да разказвам ли? То е толкова ясно… Аз и Той… бихме могли да 

съществуваме заедно само доколкото той е фикция на моя разум. Ня-
ма място в реалния свят, в което бихме могли да имаме бъдеще. Бяло 
и празно е вече… Заключих се в своята Антивселена… Ако някога се 
докоснем, това ще предизвика взрив от светлина и нищо… 

Боли. От самота и нищо. 
Не се оплаквам.  Днес бе ден за избор и избрах. 
… 
Заваля дъжд. Цяла нощ валя. После цял ден, после цяла сед-

мица… Студен и влажен, светът зъзнеше и потъваше все по-
дълбоко в зимата.  
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Лекциите и упражненията се редуваха – час след час, ден 
след ден… едни и същи до безкрай. Разхвърляли тетрадките си 
по масите на кафенетата студентите умуваха как да се доберат 
до края на семестъра, без да изгубят лицата си. Умората се тру-
паше – не от друго, от еднаквост и тъпчеше душите. Стъпка 
всички. Само Антония беше различна. Плуваше в облак от розо-
во щастие над всичко, което се влачеше сиво в сивата река под 
краката й. Носеше растящия живот в себе си като в клетка и се 
опитваше да го запази… От себе си? За себе си? Или за някой 
друг? 

Трамваите тракаха – в старите си релси, отеснели. Автомоби-
лите се провираха между тях и изпръскваха локвите, сврели се 
между колелата им. Хората джвакаха по мокрите тротоари. Хо-
дейки, изцеждаха водата от обувките си… 

Вървяха под дъжда. И бяха сухи. Всяка пазаруваше това, от 
което има нужда – разбраха се без думи. Когато се разделяха, 
Ели запита : 

- Защо всичко, което купи бе двойно? Две шапчици, два чиф-
та терлички… два чифта гащички и два комплекта с пелени? 

Антония се смути. 
- Не е само за мен… Исках да купя и нещо за Фуонг… Аз 

имам всичко. Тя няма нищо - нито близки, нито пари… а нейно-
то бебе първо ще се роди… 

Ели припряно започна да рови из джобовете си. Извади мал-
ко пари. Антония хвана ръката й. 

- Не. Ако искаш, друго й купи… Едно бебе има нужда от 
много… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Странен ден. Дълъг ден. Какво ли не научава човек, когато пазарува 
с една бъдеща майка… Купих един комплект бебешки дрехи (за Фуонг, 
нали си няма нищо) и едни чорапки (за Антония, нали си има всичко). 
За себе си купих три книги – Зола, Моъм и Фелини. 

Здрачава се. Облаци подтискат града. Забулват небето, скриват 
слънцето, спират топлината… Есен е. Светът умира уморен… 

… 
Започнах да чета „Луна и грош”. В предговора пише, че са използ-

вани моменти от живота на Гоген… Това ме кара да обръщам стра-
ниците една след друга… Като под хипноза… 

Като под хипноза си спомням моята среща с Гоген… Невежи 17 
години… Защо не знаех повече тогава? Защо не мога да погледна с 
днешните очи? Или навярно така е по-добре. Тогава повече съм чувст-
вала… Тогава, когато цветовете капеха от върховете на пръстите ми 
и изтичаха в пространството край мен… Неоползотворената енер-
гия, която бликаше в ума ми и се разливаше щедро в ръцете ми… 
Защо не ги накарах да рисуват, тогава, тези мои ръце… тъй различни 
и живи, тогава… като две Вселени… 

Или навярно, така е по-добре. Днес повече зная… За мъртвите 
цветове… 

Чета „Луна и грош”. Нощта преваля… 
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 …Това, което прочетох, ме кара да мисля, че животът ми не 
е свършил… и съдбата ще ми даде възможност да осъществя това, 
което е заложено в мен… 

Полилеят хвърля жестоката си светлина върху главата ми… За 
всичко има време… И някой ден ще напусна сигурното сиво… За да 
творя, или да загина… (Силни думи, твърде силни – дори за „бележни-
ка за мен”… а, обещах си, този няма да е „за мен”) И все пак, знам, че 
няма да се примиря със сивия ден… нито със сивото в мен… 

… Нощта си отиде. Сивото утро ме връхлетя… 
Дочитам последните страници… И искам да пиша… 
За Гоген? За Стрикланд… или за Моъм… Или за себе си? 
Или да пиша за това, че „хората са като в бронзови кули”… или в 

капсули от друго време-пространство?  
Да пиша ли за това, че „човек иска да даде богатствата на душата 

си, но няма кой да го разбере”… Или да пиша за това, че човек иска да 
даде богатствата на душата си, но няма кой да ги вземе… 

Или да пиша за „безумната самотност на гения”… или, може би 
за моята самотност… 

Да пиша – за зачеркнатия безличен живот и новото екзотично на-
чало? За отчуждеността от близките; за домът, към който цял жи-
вот се стремим? За… 

Багрите на Вселената изтичат от върховете на пръстите ми… 
Отново. Отново – не мога да ги уловя… Отново… 

Дланите ми туптят, изгарят, изгарят ме, изгорях… 
Аз видях картините на Гоген… Видях ги – сега. 
Истинските картини на Гоген, пулсиращи с всичките си цветове, 

облени с цялата им светлина… онази там, на острова, сред тропи-
ческите бездни… а не онази там, в музея, сред Париж… 

Багрите на Вселената изтичат от върховете на пръстите ми. 
Капят, ярки, върху листа…  

Не нарисувах картините си. 
Не вярвам – във всяко ново начало… 
Което е мъртво – мъртво е. 
Ръцете ми са сухи. Но цветовете, които изтекоха от тях са там, 

върху листата. И ще родят нови светове за моята Вселена. 
Не само за моята… 
Вярвам – че имам време за ново начало… 
… 
Денят – сив и тежък, премазваше всичко по пътя си. Както ва-

лякът заглажда асфалта… и оставя след себе си - сива гладкост. 
И идваше друг – още по-тежък и още по-сив. Издълбаваше 

дупка в асфалта… 
После – другият - още по-сив.  Не оставяха време за ново на-

чало… 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА 
Слънцето, отдавна изгубило топлината си, успя да разкъса 

сивата пелена на небето и да огрее света. 
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Окапала шума, умряла трева и борове, пазещи зеленината 
си… Опушени сгради, напукан асфалт, изгнили коли и трам-
ваи… Небе, кобалтовосиньо, измито от жълти лъчи… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Събудих се половин час преди необходимото. И мислих – половин 
час… 

Мислих за нелепия си живот… всъщност, „живот” не е подходя-
щата дума. Съществувам -  по разписание. И нямам време - дори за да 
мисля. 

 … 
Вчера изгубих парите си, заедно с билета до Пловдив… Забравих ли 

ги някъде, откраднаха ли ги – не знам. И изведнъж разбрах, че съм в 
капан – не мога да отида никъде… 

… След три дни е студентският празник. Не искам да съм сама… 
Но бих ли могла да не бъда? 

Бих ли могла – да отида при някого… тук… не при Диляна… и не 
при мама, а „Тук”, „Днес”… Не, сега. 

Действителността е на една крачка от мен. Ако протегна ръка – 
ще я докосна… И ще бъда при някого – тук и сега… 

Бих ли могла, както някога, да застана пред пресния ров и да ско-
ча… Някога скочих… Някога… моят скок-полет, с който прегърнах 
Земята и усетих силата й… И своята… 

Днес се страхувам от прозрачния ров, край който вървя всеки ден – 
на една крачка от разписанието ми е прясната пропаст. Никога не 
съм  надничала в нея… А днес? 

… Реалността е на една крачка от мен. Като стена от прозрачен 
гранит. Ако протегна ръка, ще се докосна до нея. Не протягам ръка... 
Страх ме е - че няма да разбия прозрачната стена, а себе си… 

… 
Свита на топка във фотьойла до прозореца, Ели гледаше през 

него и пишеше. Гаснещата светлина се опитваше да се промъкне 
вътре, да докосне бележника и очите й. В съседната стая малкият 
внук на Люба караше камион и бръмчеше със звука на всички 
камиони по земята. Телевизорът бълваше дезинформация, на-
рече-на “новини”, транзисторът в кухнята се надвикваше с вече-
рящите в нея. На долния етаж Мина свиреше “Апасионатата” и 
се опитваше да се скрие от спомените си… или да намери себе 
си. Светът с грохот се рушеше, но още никой не го бе забелязал. 

Свита на топка във фотьойла си, Ели пишеше… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

… Току-що прочетох една статия за Николай Лилиев. Това ли ме 
чака – един безкрайно дълъг живот, кристално чист и недействите-
лен, безкрайно далеч от света? И вечна болка в душата? И съприкосно-
вение само с листа…чрез молива, който държа с изтляващи длани… 

Не искам това. 
… Изтръгнах се от разписанието си. Открих, че между небето и 

земята може да се съществува… 
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Пиша…  
Не правя азани, не съм на тренировка; няма да отида на урок, нито 

на кръжок… няма да чета. Ще мисля. 
Но това ли е „изтръгване от разписанието”? 
… 
Изтръгнах се от разписанието си. На следващия ден. 
В гората съм – далеч от всичко. И от себе си. 
Не съм сама. Хора минават край мен…Въртят се – като водовър-

теж. 
Не. Земята се завъртя. Тичат младежи, лаят кучета, велосипе-

дисти профучават между дърветата...  
Кретат старци – жалки в своята уродливост, те вървят нанякъ-

де… и са живи, по-живи от мен, с живота, който някога е пулсирал в 
телата им… 

Седя на пейка в гората. Залепнах за седалката й. Слънцето се скри 
и се превръщам в камък… Не искам животът да мине покрай мен, без 
да протегна ръка, за да го спра.  

Старците вървят край мен, поглеждат ме с очи, в които няма лю-
бопитство. Седяща, пишеща, на гола пейка през декември… Отмина-
ват - без учудване в угасналите си очи. Вървят, изживели живота си… 

А аз? 
Ако не тръгна след 5 минути, ще се вкаменя. 
… 
Не тръгнах. Не окаменях.  
Вдигнах поглед към върха на дърветата. Гората отново се завър-

тя…  
И видях – врабчетата чуруликат в клоните й, катерици се гонят 

между тях, събудени от слънцето мухи бръмчат сред окапалите лис-
та на храстите, под гниещата шума нещо пропълзя, кълвачи чукат 
по кората на дърветата… Обляна в декемврийско слънце, гората ожи-
вя. 

Земята се върти. И тя живее. Следва пътя си по вечната си орби-
та край Слънцето… 

Аз нямам свое Слънце. Какво ли ме изхвърли по хипербола в безк-
райното пространство?. 

Къде отивам? 
Минутите потъват в миналото… И аз потънах с тях. 
Слънцето грееше, не щадеше лъчите си. Искаше да стопли 

земята, дори през декември. Гората шумеше – с клоните си, за-
щото листа отдавна нямаше. Ликуваше – поела топлината, която 
не очакваше. Не, ликуваха обитателите й… 

По пустата алея край нея вървеше момиче. С бяло яке и сини 
джинси, с кожен сак през рамо и подскачащи коси… 

… 
С бяло яке и сини джинси, с кожен сак през рамо и подска-

чащи коси Ели тичаше по снежната пътека и потъваше в сърце-
то на планината. 

Шумно бе. Неделя бе. Захвърлили седмичното разписание, 
хората потъваха в бялото край себе си. Нарамили раници, съб-
лекли тежки пуловери, дори по бански, те се катереха нагоре по 
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стръмното и ставаха все по-леки (но не само защото се отдалеча-
ваха от центъра на Земята) и все по-свободни. 

Стиснала зъби, за да не позволи на надигащия се вой на бол-
ката да я победи, Елиза вървеше до Ели. Някъде напред по пъте-
ката тичаха децата й. Тя забави крачки за миг, за да даде въз-
можност на рушащите се стави да отдъхнат и зарея поглед в 
небето над себе си. 

- Няма нищо по-прекрасно от природата… Погледни извив-
ката на онзи облак… Да, тъмния, до слънцето… като старческа 
усмивка е… А виждаш ли тъмното петно, онова там, към върха 
на бора… Прилича на косите на дете, което се е покатерило 
високо горе… 

Ели спря на крачка встрани от потока, който газеше снега по 
пътеката, без да го вижда. Притвори клепачи и вдигна глава… 

- Погледни! Сега твоят усмихващ се старец прилича на дра-
кон, който току-що е изплюл слънцето… 

- А оня камък там, с тревата, останала под него… е като наст-
ръхнала овца… 

- Овцете не настръхват. 
- И няма дракони. 
- Но е красиво… 
Разсмяха се – всяка скрила болката си, затрупана дълбоко в 

нея. Поеха дълбоко дъх. Елиза с труд извади краката си от снега 
и тръгна нагоре. Ели я следваше. И с всяка крачка духът й ук-
репваше. 

Стигнаха билото. Градът се криеше в мъгла. 
… 
Мъглата беше гъста като облак. Един до друг вървяха – без да 

се виждат. Чуваха само стъпките си – като в трилър. 
Изведнъж облакът свърши. В края му изплува тролейбусната 

спирка. 
- Вървят през града, наоколо мрак и мъгла… само стъпките 

им се чуват… И зад тях върви чудовището… очакваш да се поя-
ви иззад всеки ъгъл и да отхапе главите им… - Никола драма-
тично замълча, след което продължи делнично - Такъв ужас не 
бях изживявал, както докато гледах този филм… Не помня заг-
лавието му… Но ако ми попадне… 

Светкавици засвяткаха в мъглата – като в преизподня. Като 
чудовище от мрака изпълзя тролея, пълен с чудовищни лица – 
изпити и бледи, с провиснали бузи, с изгорели очи и без устни, 
хората се прибираха по домовете си, в края на деня. 

- Искаш ли да те изпратя? Сигурна ли си, че не те е страх? 
- Благодаря, ти вече ме изпрати… Не знам дали бих намерила 

пътя до спирката в тази мъгла… От тъмното не ме е страх… А 
такива историйки, разправяй ги на други… Дори от тъмното в 
душите и силите на злото, които ти така добре пробуди, не ме е 
страх… - Ели се усмихна – А теб? Дали не те е страх да се върнеш 
сам в мъглата? Може би чудовището ще отхапе твоята глава на 
някой ъгъл? 
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Никола я погледна хладно през синята мъгла, засенчила очи-
те му. 

- Ти май не разбираш от шега… 
- А ти шегуваше ли се?! 
Тролеят отнесе гласа й към нейната спирка.  

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – нов 

Изглежда, надценявала съм способността си да отблъсквам хора-
та… Не бях сама на празника. 

Сутринта отидох на Витоша с Елиза и децата… Небето беше 
блестящо като снега. Въздухът беше кристален. (Как ли би изглеждал 
въздухът в твърдо състояние? Странно, защо когато искаме да кажем, 
че той е много чист, прозрачен, т.е. „разреден”, казваме, че е „криста-
лен”, т.е. „твърд”?) Като камбанен звън звъняха гласовете на хлапе-
тата… Пързаляха се по целия път надолу. 

Ние с Елиза говорихме през цялото време – и „нагоре” и „надолу”… 
Понякога ми се струва, че тя ме разбира по-добре от Ана… 

… Все едно – бележникът ме разбира най-добре. Той възприема ду-
мите ми и мислите, заключени в тях, без да се опитва да ми натрапи 
нещо свое… 

Вечерта отидох при Никола. Докато съм била на Витоша, той се 
обадил на Люба и ме поканил на празник. 

Странен празник, но мой. 
Трудно намерих квартирата му - в един от новите квартали, не 

много далеч от центъра, но всъщност – друга планета. Познах апар-
тамента по шума, който се процеждаше през врати, прозорци и сте-
ни. Истинска студентска бърлога. Добре, че ме посрещна този, който 
ме покани… навярно бих си тръгнала, ако друг бе отворил на позвъня-
ването ми. Вътре бе хаос от човешки тела, мебели, мръсотия и дим. 
Препъвах се, задушавах се… накрая се добрах до стаята с видеото. 
Насядали по дивани и столове, дори на самия под; захапали по една 
цигара и чаша с твърд алкохол, присъстващите със затаен дъх наблю-
даваха как двама нинджи се пребиваха върху покрива на един небостър-
гач. Добрият уби лошия. Така и не видях лицата на хората, с които 
прекарах два часа. Прибирах се в мъглата. Никола ми помагаше да 
намеря брод през гъстите й талази… 

Когато се прибрах у дома, започнах да изчислявам проекта си по 
„процеси и апарати”. Досадно, но аз съм си виновна, че не останах до 
края. Можех кротко да се напия и да заспя в нечий скут… 

Не, не можех…  
… Слушам китайска музика и се откъсвам от света. Ако имах 

бои, бих нарисувала едно прозрачно езеро в подножието на прозрачни 
планини… 

Отнасям се… Отнесох се. Взех химикала с лявата ръка, за да се за-
държа „сега” и „тук”.  

… Когато затворя очи ми се струва, че с пръсти мога да модели-
рам звуците, които изпълват ума ми… 

… 
Дните продължиха стройния си марш. Един след друг уми-

раха. Един след друг убиваха по нещо в тези, покрай които 
профучаваха. 
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Подута като балон, като отнесена от вятъра, Антония изчезна 
за една седмица от Института. Върна се стройна и щастлива, за 
да почерпи цялата група за първородния си син. Скоро всички 
забравиха сина й (като че ли и тя). Затрупани под купове не-
нужни контролни, тестове, проекти, протоколи и още хиляди 
неща, студентите забравиха и себе си. 

Дните продължаваха стройния си марш. Един след друг 
умираха. Един след друг убиваха по нещо в тези, покрай които 
профучаха. 

Затрупала с милиметрова хартия и купища листчета със 
сметки плота на масичката в кафенето, Ели едва успяваше да 
изравя изпод тях чашата си с кафе, когато й се приискваше да 
отпие.Звънецът отдавна беше ударил и тя не очакваше, че някой 
би й досаждал точно сега, когато лек повей от движещо се тяло 
разбърка най-горния слой от изчисленията й. 

- Здравей! – Анастас беше седнал на стола срещу нея и я гле-
даше с откровена усмивка – Искам да поговорим за бизнес… 

Ели изпусна химикала и калкулатора си… 
- За какво?! 
- Слушай ме, ще съм кратък. Трябват ми пари. Сигурно и на 

теб не са ти излишни… - той замълча за миг и продължи – Ето в 
какво се състои идеята ми… Ти, така или иначе, им изчисляваш 
проектите… от мен, така или иначе, искат да им ги чертая… Е, 
аз чертая твоя, ти изчисляваш моя… хубаво. Пито-платено… 
Ами другите? Откъде-накъде за тях даром…  

- Ами-и-и… те са ми приятелки… колеги… Щом мога да по-
могна, помагам… 

- А на теб някой да ти е помогнал за тия три години и поло-
вина ей така, без нищо? Не, нали… 

- Не съм имала нужда… 
- А-а-а, да. Ти нямаш, те имат… И защо е така? Мислила ли 

си? Защо ти можеш, а те не могат? Защо ти сега седиш тук, зат-
рупана с тези сметки… е, вярно, ти смяташ, все едно, че люпиш 
семки, ама все едно… Ти смяташ, а те люпят семки и хихикат в 
съседното кафене… Защо да е така? Не е справедливо… В края 
на краищата и за ума трябва да се плаща, както и за труда… 

Ели мълчеше и скубеше кожичките от пръстите си. Отдавна 
не го беше правила… това, с кожичките. А иначе – цял живот 
беше  правила  по нещо за другите без да иска замяна… Винаги 
бе мислила, че им го дължи… защото тя има, а те нямат… Наве-
де се и взе от пода калкулатора и химикала… Избърса ги в коля-
ното си от мръсотията, която бе полепнала по тях. 

- Не мога за пари… те са ми приятели… 
- А аз не съм ли? Защо да изкарвам проклетите пари като мия 

нощем улиците, щом мога да ги изкарвам като чертая проекти… 
Учим, за да станем инженери, нали? А не миячи… или копачи, 
строители, скубачи на цвекла и плевели, събирачи на домати и 
какво ли не… Ти си учила петнайсет години… Изкарала ли си 
досега нещо с ума си… поне един мижав лев платили ли са ти 
затова, че си умна? 
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Ели продължаваше да скубе кожичките от пръстите си…  
- Добре. Но за моите приятелки ще е безплатно… Освен това 

… 
- Знам. Аз ще търся клиентите и аз ще преговарям. После, ти 

смяташ, аз чертая… Парите поравно… Ако работата се разрасне, 
ще си наемем още някой… 

Ели се разсмя така, че чашата й заподскача и запрескача за-
писките й, разхвърляни по масата. 

- Все повече ми харесва тази твоя идея… Май ще трябва да 
помислим и за нещо като офис, а? 

Тя продължаваше да се смее, Анастас се подсмихваше едва-
едва и странни пламъчета пламтяха в очите му.  

- Е, съдружник, ще си стиснем ли ръцете? Да знаеш, много 
бихме напреднали с теб, ако живеехме някъде другаде… 

… 
Нощната лампа изхвърляше цялата си светлина върху листи-

те с изчисления, които Ели бе разхвърляла върху бюрото си. 
Волфрамовата жичка нажежена жужеше. Като комар… помисли 
си Ели и й стана още по-горещо. Стана от стола, схванатото й 
тяло простена от болка. Отвори широко прозореца. Навалелият 
по перваза сняг падна върху радиатора, стопи се и се изпари. 
Вятърът отвя образувалата се влага. Ели се опита да я задържи, 
поглъщайки дълбоко хладен въздух. Слепоочията й пулсираха 
от болка… Очите й горяха и черни кръгове танцуваха пред тях. 
Обърна се към стаята и с отвращение погледна стола, който я 
очакваше. Не седна на него. Фотьойлът до прозореца я приюти. 

страница без дневник 

… Часът е два и трийсет през нощта. Нощната лампа изтля, 
изяла всичките ми изчисления. Страхувам се да не сгреша… „Смя-
там, както се люпят семки”? Така ли било? Де да беше… Главата ми 
я няма вече… Не мога повече, бих казала… как бих казала „не мога”. 
Но не мога – да го кажа… Пак „трябва”…  Все „трябва”… 

И сега „трябва” – да пиша… Ако искам  - да продължа да смя-
там… Ще пиша за умората… За да я изхвърля от мен – ако мога… 
„Трябва” да пиша за умората… За тази, вече не физическа и вече не 
психическа… за тази всеобхватна умора-настояще… всепоглъщаща, 
смилаща, обезличаваща… 

Обезличаваща… Това е думата… 
Аз все по-рядко пиша… И не защото няма време (наистина ня-

ма)… А защото със страх протягам ръка към личността си – затру-
пана сред листите на стария и новия бележник, в бележника за себе си, 
в бележника за другите… в разни дневници и листи с опити за разкази 
и притчи… Уморих се. Не от себе си, а от това, което върша… И ще 
го върша… За пръв път нещо, което си струва… 

… Прочетох написаното – крехко доказателство за недоубита ми-
съл… Да се учудвам ли, че съществува? Мозъкът ми не е разбъркан. 
Той просто липсва… 

Ели сложи трите точки. Когато се изправи листът, върху кой-
то бе писала се изхлузи от коленете й. Мина покрай отворения 
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прозорец и пое дълбоко въздух, преди да го затвори. После сед-
на на стола пред бюрото си. Часът бе три и четвърт. Нави бу-
дилника за седем, похлупи го с прозрачна ваза – за да го вижда и 
да не цъка и продължи да изчислява поредния проект. Когато 
свърши, бе пет без пет. Заспа като умряла. Но в седем чу часов-
ника и стана. 

Денят започваше. Еднакъв, като всички… 
… 
Слушаха китайска музика. И някъде край тях се плискаха 

прозрачните вълни на езеро, в подножието на кристални пла-
нини… 

Миришеше на кафе и зима. 
Окомплектовани, проектите лежаха в стройна купчинка в 

единия край на холната масичка. В другия й край, обърнати, 
стояха две чашки от прозрачен китайски порцелан… утайката 
бе изрисувала красиви знаци по вътрешната им стена. Ели се 
усмихваше с разсеяна усмивка и гледаше с отнесен поглед как 
слънцето огрява преспите под чуждите прозорци и ги превръща 
в купчини от скъпоценни камъни, блестящи с всички цветове на 
пречупената светлина. Анастас я гледаше така, както змията 
гледа птичката миг преди да я погълне. 

- Наистина ли не искаш да отпразнуваме успеха на нашето 
начинание с нещо по-особено? 

- Алкохол ли? О, не… достатъчно съм опиянена от умора… 
от облекчение… и…ами от щастие… Знаеш ли, имаше моменти, 
в които ми се струваше, че ще се проваля… Но това вече няма 
значение… Това, което направихме е едно от малкото смислени 
неща в живота ми…  

Входната врата се отвори. Чу се топуркане, лай и неравна по-
ходка… 

- Е, нямах предвид точно алкохол… но сега май е по-добре да 
те запозная с баба ми и с кучето… 

Прозрачните вълни на кристалното езеро се разплискаха, ко-
гато в стаята връхлетя като рижав вятър четири-пет месечно 
кокершпаньолче и приветливо облиза лицата на присъстващи-
те. 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Продадохме проектите. Предадоха ги. Сега остава да направим 
нашите… 

Свободна съм – два дни вече часовете ме затрупват с незапълнени-
те си минути. Тичам като по Луната. Изпусна ме гравитацията на 
Земята. Свободна съм – две нощи вече чета - запълвам минутите и 
часовете с образи и действие, безкрайно чужди на моя свят, но по-
плътни от мен самата, изгубена в света, когото наричам „свой”… 

След два дни свободата ще е пълна – ваканция започва след два 
дни… Тогава годината ще си отиде; ще ни остави на друга… 

… 
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Когато взех бележника и химикала, главата ми преливаше от мис-
ли. Сега ми е трудно да ги подредя… Съзнанието ми е ясно, но мисъл 
няма… Определена мисъл, която да уловя… 

За „Грешницата от Лайм Риджис“ 

Току-що прочетох „Грешницата от Лайм Риджис” на Джон Фау-
лз… Не помня кой беше първият роман с два варианта за край, който 
съм чела. Тук вариантите бяха три (или може би повече?!) Но „Греш-
ницата…” ми хареса не само заради трите края – това би било еле-
ментарно. Хареса ми заради своята логичност. Ако трябва да търся 
сравнения, бих казала, че романът е по-скоро анатомична скица, от-
колкото рисунка, или рентгенова снимка, а не художествена фотог-
рафия… Може би това ме накара да го прочета, сега, когато мозъкът 
ми е изцеден парцал, проснат да съхне на зимно слънце и замръзнал… 
Може би неговата есеистична същност, облечена във формата на 
роман… 

… Трудно ми е да продължа… Тъмни кръгове танцуват пред очите 
ми… Черен сняг вали… Не мога да довърша започнатата рецензия… 
Какво пък – така е по-добре. Без форма ще напиша това, което мисля... 

… А мисля, че авторът трябва да присъства в романа – пряко. Но 
не като действащо лице, или съдник; не и като разказвач и наблюда-
тел… По-скоро, като коментатор… Но това също не е точната ду-
ма… Изглежда, няма да мога да напиша и без форма това, което мис-
ля… 

Тогава просто ще се опитам да опиша картината, която е в ума 
ми… 

И така – представете си дисекционна зала… Мрачно подземие без 
прозорци с мозаечен под и сиви стени… с циментови маси-плотове, 
върху които са труповете… Само не си представяйте труповете 
като близките си покойници - в ковчег, сред цветя. Труповете в ди-
секционната зала са други. Те са голи, набръчкани, с пергаментова 
кожа… смърдят на формалин и са без пол и без лице… безименни… не 
хора-трупове… не просто трупове… Те са учебно пособие (като геог-
рафската карта, например).  

Сред дисекционната зала, пред една от масите-плотове е Авто-
рът. Той реже трупът на своя роман; прави фини препарати – за да 
покаже на читателите, скупчени около масата какво представлява 
Романът… 

Някъде в другия ъгъл на ума ми все по-плътна и по-истинска става 
друга картина. 

И така – представете си жива пулсираща клетка под огромно уве-
личение; невероятно увеличение… такова, каквото няма… Или не - 
представете си съвършена електронна симулация на клетка… такава, 
каквато още няма… Най-добре, съберете двете представи в една… 
Това е романът… Авторът, като добър учител, не се натрапва. Ос-
тавя читателя-ученик сам да открие не само мъртвата му струк-
тура; не само начинът, по който тя се изгражда, но и го прави свиде-
тел на онези молекулни и субмолекулни процеси, които го поддържат 
жив… 

 …  
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Уморена затварям очи. Не искам пулсиращи клетки и мъртви те-
ла да се спотайват в главата ми. Искам, но не мога да ги изгоня от-
там. Те са Романът. 

Оня, който някога може би ще напиша… 
… Не просто роман-есе… А роман, който се изгражда пред лицето 

на читателя…  
Уморена затварям очи… 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА 
Телевизорът гъгнеше. Безличен-безразличен като всички те-

левизори, той излъчваше Новогодишния концерт на Виенската 
филхармония. Валсовете, ефирни и леки, отлитаха. Хората оста-
ваха – притиснати към земята. И светът бягаше – отново безк-
райно далечен. Ана и Димитър отпуснати лежаха, захвърлени 
върху меките мебели, които ги приласкаваха в себе си и ги 
приспиваха… Една безсънна нощ… и утро, посрещнато с отво-
рени очи… Красиво… и изморително. След няколко часа друг 
празник ги очакваше. Почиваха… Скрита в малката кухня, Ели 
пак пишеше…  

Или правеше нещо друго? Валсовете, ефирни и леки, летяха 
и ги правеха смътно щастливи… 

Животът, еднообразен и сив, за миг бе спрял, там, отвън…И 
сега, в часовете, които бавно се процеждаха между два празника, 
те можеха да се отдадат без угризения на сладко безделие… Ос-
вободени, съзнанията им блуждаеха далеч… И с краищата си 
улавяха… какво беше условието… да… да се намери лицето на сече-
нието на равнина с правилна пирамида, ако равнината се допира до 
вписаната сфера в пирамидата и е перпендикулярна на околната й 
стена… дали нещо не липсва… липсва… да… равнината не е опреде-
лена… Димитър взе лист и химикал и започна да пише… Полу-
задрямала, Ана се опита да овладее раздразнението си… Не каза 
нищо… Само сърцето й започна да бие в слепоочията… Гледа-
ше светлината, която струеше от прозорчето на вратата към 
кухнята. Мразеше тази светлина. Защо й бе на Ели да включва 
лампа през деня? Мислите й, уморени, хукнаха в друга посока… 
какъв човек съм аз… Какъв човек съм аз?…Думите се натрапваха в 
ума й… „Какъв човек съм аз” – не бих могла да кажа… А те… как 
биха могли те да отговорят на въпрос, чийто отговор не мога да на-
меря… А Ели… тя как би се справила с такава тема…  

Ана бавно се откъсна от прегръдката на фотьойла. Още по-
бавно отиде в студеното антре, където захвърлени върху сандъ-
чето за обувки лежаха два купа ученически тетрадки с класните 
работи по литература. Взе едната купчина и я стовари на пода 
до масичката в хола… „Не съм добър човек… Завиждам – на по-
добрите… Защо ли? Щом светът не се нуждае от добри”… “Какъв 
човек ли съм? Не знам каква съм… Дори не знам каква бих искала да 
стана… Не каква да бъда по професия, а аз каква да бъда…”… „Бих 
искала да бъда като Вас,  Другарко Димитрова и като Вас да ходя по 
Луната, но не мога…” Ана захвърли тетрадката и избърса сълзите 
си. Да ходи по Луната ли? Каква Луна?! Когато овладя душата 
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си, отново се зачете в ученическите тетрадки. И душите на уче-
ниците хукнаха, освободени, из душния й хол. 

Ели избута всички листи с изчисления в далечния ъгъл на 
масата. Остави върху тях калкулатора и химикала и взе молива с 
лявата ръка… онази, чиито рисунки все повече харесваше… 
Графитът остави мазна черта върху белия лист… Разхвърляни 
щрихи скоро омрежиха всичко. Ели остави ръката си сама да 
рисува… знаеше, че тази не се подчинява на ума. Тя вадеше об-
разите отнякъде-никъде, където никой не може да надникне. 
Очите й напразно се опитваха да уловят онова, което се крие в 
хаоса върху листа… Най-напред усетиха погледа… на онези, 
другите очи, от листа… и болката в погледа… и любовта… Само 
не знаеше къде беше любовта – в душата й, или на листа… и ако 
беше на листа, откъде се бе взела – отнякъде-никъде… или от 
очите на онзи, когото рисуваше… Рисуваше… 

После избута всички листи със скици в далечния ъгъл на ма-
сата. Остави върху тях молива и взе химикала с дясната ръка – 
онази, която се подчиняваше на разума… 

страница без дневник 

Започнах да рисувам портрет по памет… Разхвърляни щрихи, из-
губено лице… Опипване на паметта с върха на молива… Моделиране 
на паметта… Когато свърших, все пак познах лицето на този, когото 
рисувах…  

… 
Днес бе най-щастливият ден в живота ми… Ден-настояще…  ми-

нало и бъдеще… Вкопчиха се в точката, в която можеш да бъдеш нав-
сякъде. Бях… Днес изживях живота си. Празна остава душата ми – 
след днес… Вече няма какво да се случи… Защото всичко ще бъде пов-
торение – на Днес… Днес обичах и бях обичана… Днес – още един 
екзистенциален миг, заключил в себе си цяла Вселена… и всички Все-
лени „отвъд”… 

Днес. Денят е мрачен и врабчетата са замръзнали по клоните – не 
от студ, от неподвижност… Връщах се в къщи – през първия ден на 
годината. По улиците вървяха хора – току-що събудили се. Аз ги гле-
дах в очите – незаспивала. И ликувах. Жива бях. 

Никога не съм посрещала с отворени очи денят на Новата година… 
Празнувахме – от девет вечерта до девет сутринта… И бях щастли-
ва… сред близките си… Вечери, вечери, забравени вечери от детските 
дни… когато можеш да кажеш всичко… когато знаеш, че винаги ще 
бъдеш изслушан – не винаги приет, не винаги разбран, но винаги чо-
век… Жив… Жива бях… И тази нощ, когато ме обичаха… 

… От вчера до днес мина една година. Все още нямам усещането, че 
нещо се е променило. А променило ли се е? 

Не мога да намеря вчерашната Даниела. Не мога да намеря нейни-
те мисли, нейния стил… 

… Тази сутрин, когато Слънцето изгряваше… 
Странно, колко трудно е да се понесе щастливият миг. Той тол-

кова рядко идва в живота ни, че не сме подготвени да го приемем… И 
аз, която, скрита зад стените си, с усмивка се научих да посрещам 
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всички удари, които светът изсипва върху мен… тази сутрин, кога-
то Слънцето изгряваше, бях смазана от една песен, изпята за мен… 

Ели остави химикала, скрит във фунийката, на която бе свит 
листа, върху който пишеше. И тя се сви като фунийка. Искаше 
да скрие всичко в себе си. Не можеше да го остави на листа. Не 
мислеше. Само виждаше – онази стая, с уморени от празника 
хора, полузаспали край полупразната маса… Опустошение… 
най-близките й бяха всмукани в него… А тя се давеше, потънала 
в синевата на две очи с цвят на море и буря, който само тя знае-
ше… Тогава Слънцето изгря. И той изпя песента си за нея… 

страница без дневник 

Какво остави тази нощ в душата ми? Смътно щастие, или смът-
на вина? 

Свети нощната ми лампа, свети през деня и се мъчи да ме скрие в 
конус от жълта светлина… 

… Решението изисква съпоставяне на две противоположности – и 
двете еднакво възможни… Когато само едната от двете противопо-
ложности е възможна, няма решение… 

В края на най-щастливия ден в живота си, скрила дълбоко своето 
смътно щастие, аз си помислих, че човек е безнадеждно самотен. Вина-
ги. 

Не знам кое е по-лесно да се понесе – физическата или духовната 
самота. Знам само, че трябва да се науча да понасям и двете… 

Ана и Димитър, красиви и много по-млади, отколкото биха 
могли да бъдат, излязоха в зимната вечер, за да празнуват отно-
во. Ели остана сама. Трябваше да довърши изчисленията за про-
екта на своята ректификационна колона. 

… 
Довърши ги. Предаде го. Последна в срок. Сесията започна. 
И хукнаха сивите дни. Изляха се като потоп. И всичко онова, 

което не бе Изпит, остана в друг живот. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

И днес отмина. Всичко ме боли – глава, гръбнак и тяло… Съсипах 
се…И то с предмета, който ми беше най-приятен през семестъра… 
най-близък, най-понятен… Ненавиждам Изпита… Не виждам как ще 
го прегазя… как ще прегазя другите… Или те ще ме прегазят… Из-
пити… Отново и отново “трябва”… Да доказваш – знания, умения, 
кураж? Кому? На себе си? Аз зная, че знам… цял семестър съм учи-
ла… И колегите ми знаят, че знам – цял семестър ги учих… Тогава – 
кому? Кому е нужно това изтощение докрай. Да разбереш всичко; да го 
почувстваш близко, свое, част от себе си – добре. Но да го запаметиш 
– защо? Кому е нужно?  

Някой ще препише всичко и ще получи „отличен”; ти ще пропус-
неш нещо и ще получиш „добър”. 

Всъщност, това не би трябвало да бъде важно. Не и в нощта преди 
изпита… когато все още с тялото си не съм почувствала приближа-
ващия се кошмар… Все още мускулите не се сгърчват; все още край-
ниците ми са топли… Какво ще бъде утре… А след Утре? 
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… 
Днес цял ден валя сняг. Капчуците капаха. Сега е тихо – замръзна 

снега. Замръзнаха къщите, замръзнаха улиците. И хората капят – 
замръзнали късчета лед… 

Не мога да пиша. Мозъкът ми е желе. Прочетох началото на онзи 
отдавна започнат и отдавна изоставен разказ-притча (или повест-
притча) за обществото, в което получаваш всичко, което пожелаеш, 
докато не пожелаеш забраненото… Хубав разказ би станал (дори може 
би фантастична повест) ако имам време и сили да го довърша… 

… Взех изпита блестящо, приключих сутринта. Но това не озна-
чава, че не стоях пред стена. 

… 
Душата ми е окована... И аз… 
Искам да прочета това, което съм написала на някого, за да ожи-

вее… да оживея… 
Гърчи се душата ми. И само в писането е надеждата да оцелее… 

Някога пишех, за да консервирам онези мигове от живота си, които 
ми се струваше, че си струва да бъдат изрязани от монотонната 
права на времето… После пишех, за да не изгубя мислите си. После 
пишех, за да не се изгубя… 

Днес искам да изхвърлям от себе си баласт… за да не потъна… Да-
ли накрая няма да изхвърля себе си?  

Да се изхвърля – в море от синьо, от безкрайно… И да плувам – 
свободна… да разбивам вълните с глава – към хоризонта… към безк-
райно изплъзващата се отдалеченост… Хоризонтът – символ на веч-
ното движение, на вечното “напред”… Увлякох се – Земята е кръгла; 
ще стигнеш там, откъдето си тръгнал… колелото на живота… безк-
райното повторение… огледало в огледало – лице в лице…И Вселената 
е кръгла – навярно някой ден ще го докажем. Когато я обиколим (въпре-
ки безкрайните простори, крайната скорост, черните дупки и туне-
лите през пространството – а може би, именно с тях?!), ще видим, че 
тя е една Земя, захвърлена в безкрая на Вселената… Повтарящи се 
светове – затворена система… 

Затворена система съм и аз. Саморазвиваща се, самоусъвършенст-
ваща се, самозадоволяваща се. Независима… 

И всичко това защо? Поради неспособност да се включа в общата 
система… Или поради това, че няма какво да получа от нея. Къде е 
границата между нежеланието на отхвърлящия и нежеланието на 
отхвърления… И как мога да отхвърлям, щом нищо не познавам… А 
не познавам ли? 

… 
И този изпит взех… Уморих се – да побеждавам… И да лъжа себе 

си, че побеждавам света, а всъщност – само себе си. 
Вече два дни чета упорито – за новия изпит. Страниците се об-

ръщат без следа. Бели страници… Упорито прелиствам – в мен няма 
нито мисъл, нито воля, нито умора… Да, всъщност вече няма дори и 
умора. Само главоболие. Челото боли и тилът боли и слепоочията. 
Глава, скована от болка. В името на какво? На трите години безсмис-
лено следване? В името на всички взети изпити? На всички пропус-
нати мигове? В името на отминаващия живот... на изрязания живот 
от правата на Времето... На моето време. Превърнах се в машина за 
запаметяване. В машина за самообезличаване… Но вече не мога да спра 
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потока на мисълта си. На моята мисъл, а не на онази, с която отивам 
на Изпит… Изгоних я. 

Природата не търпи празноти. Природата се стреми към едно-
родност. Не подредена еднородност, а съвършена еднородност, т.е. хаос. 
Ентропията на Вселената расте. И ще расте, докато звездите се 
размият във вакуума. И ще расте, докато енергията се превърне в 
нищо… Тогава ще избухне новата Вселена… Защото нищото е съвър-
шена подреденост… а ентропията - не може да е нула… 

… 
В изпитната зала влизаха по трима. Бледи, изтощени и упла-

шени. Излизаха с отворени лица, освободени… Още един изпит 
за тази сесия, най-тежката, бе хвърлен в миналото, зад гърба им. 
Ели мразеше да чака пред вратата, но чакаше. Страхът растеше. 
Ренета, скрита зад колоната на ъгъла гласеше „пищовите” меж-
ду маншетите на ботушите си. Когато най-после свърши, въо-
ръжена и успокоена, се завърна при приятелките си. Анита и 
Ели бавно умираха. Най-после вратата се отвори и за тях. 

- Спокойно, ще подсказвам – успя да прошушне Ренета в 
ушите им. 

На бюрото, т.е. „върху” бюрото, седеше преподавателят и че-
теше нечии записки… 

- Тук май си пропуснал един лист… 
- Кой, аз ли?! – не се смути Анастас – Няма такова нещо… Си-

гурно оня, от когото съм взел пищова е пропуснал… 
И преподавателят не се смути. 
- Ако седнеш сега на оня чин, ей там, в ъгъла, ще можеш ли 

да вържеш двата края? 
- Няма проблем… - с пресъхнало гърло, но с ясен глас отвър-

на Анастас. 
- Тогава, върви… А вие момичета, имате ли предпочитания 

към някой дял от физикохимията? 
Ренета веднага съобрази кои въпроси са подредени най-

отгоре и изтегли билет от съответния дял. Анита и Ели толкова 
се смутиха, че заровиха пръсти в общата купчинка.  

Седнали една до друга, трите пишеха, не мислеха. Ренета 
преписваше от листчетата, които вадеше от маншетите на бо-
тушите си, Анита се опитваше да си спомни това, което беше 
чела, Ели извеждаше формулите… Като в сън чуха, че Анастас 
успя и продължиха… Като в сън чуха и своите факултетни но-
мера… И изпитът мина - като в сън… Излязоха. С отворени ли-
ца, освободени… Решиха, че си заслужава случаят да се полее. И 
зачакаха – да излезе последната тройка. Възбудено чуруликаха 
студентите от групата – като ято птичета, на които са хвърлили 
просо. Празнуваха. Още един изпит бе изхвърлен в миналото, 
зад гърба им. Скрита зад колоната на ъгъла, свита в подножието 
й, Ели отново пишеше… 

ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ – похвално слово 

Днес искам да пиша за „добрия преподавател”. Искам да пиша за 
него, защото за пръв път го срещнах днес… 
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Но за да напиша Похвално слово за Добрия преподавател, нужно е 
да напиша две-три слова за Изпита. 

За мен Изпитът е края на света, към който пристъпвам твърдо, 
(като към разстрел), превърната в безмозъчен автомат. Изпитът е 
стена, която разделя живота на две… И колкото съм по-уморена, 
толкова тази стена е по-осезателна и по-непреодолима. За мен препо-
давателят по време на изпит е инструмент за изтезание; препятст-
вие, през което трябва да се премине… за да продължи животът, една-
къв и сив, но все пак -  живот. 

А сега ще продължа с това, с което започнах… 
… Днес искам да пиша за Добрия преподавател… 
Той влезе в живота на факултета ни през първите дни на ранната 

есен, в самото начало на семестъра. 
Нахълта в лекционната зала с разкошни резедави шалвари и с десет 

минути закъснение. Измърмори в брадата си нещо от рода на това, че 
преподавателката ни е болна и той ще я замества за неопределено 
време. След което започна с невероятна скорост да запълва черната 
дъска с диференциални уравнения, в които трябваше да открием ня-
какъв физико-химичен смисъл.  

Това, разбира се, беше напълно невъзможно и аз не се захванах с тази 
непосилна работа, а започнах с удоволствие да следя математически-
те фокуси, които ставаха пред мен. Подобно занимание, изглежда, се 
оказа забавление за малцина, защото общото мнение на курса бе, че 
нищо не се разбира. Скоро бе обявено, че въпросните лекции са непоно-
сими и залата се изпразни, въпреки комсомолските проверки и отсъс-
твията, които се заплащаха (пардон, „извиняваха”) с кръв. (Добре е да 
има малко драматизъм в едно похвално слово)… 

Все пак ние, от “интелектуалния елит”, (разбирай – аз и Анастас) 
клатейки се и залитайки в автобус №80 решихме, че нищо по-добро 
не би могло да ни се случи от умен и надежден млад асистент, който е 
имал шанса да чете лекции на мястото на болната доцентка… Нека 
оставим сарказма. Наистина е щастие да бъдеш студент на мислещ 
човек, а не на рутиниран педант. 

За мен тези лекции се превърнаха в празник, макар че много ме 
уморяваха. Не беше лесно да следя мисълта му и в същото време да 
записвам формулите, които извеждаше. Понякога изоставах, връзка-
та се губеше и усилията ми не винаги запълваха образувалите се праз-
ноти. Друг път още преди часа се оказвах с изцеден от безсмислици 
мозък, с който ми беше невъобразимо трудно да мисля… 

Но винаги след тези лекции се чувствах лека, защото никога не ми 
се струваше, че два часа от живота ми току-що са били убити. 

Това е едната страна на „добрия преподавател”. 
Другата открих съвсем неочаквано днес. 
Влязох в залата толкова уморена и с толкова изгладени гънки в 

главата си, че всичко приличаше на сън. Като в сън изтеглих билета 
си. Като в сън видях, че познавам въпросите. Като в сън седнах с бяла 
мисъл пред белия лист. Какво писах и как го написах – не е важно. 
Важното беше, че когато отидох до катедрата, пред мен нямаше пре-
пятствие, а човек. Кое (или какво) го правеше да прилича на човек, не 
зная. Знам само, че говорех по-добре, отколкото бих говорила при дру-
ги обстоятелства. 
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Не ме оцени за „отличен”, но за това съм си виновна аз. Позволих 
на стария страх да яхне ума ми. И мислех бавно.  

Изпитът свърши. Не беше преграда, не беше стена; не беше краят 
на света… А просто професионален разговор на равни… 

С това завършвам моето импровизирано “Похвално слово за добрия 
преподавател”… Не претендирам, че съм спазила изискванията на 
средновековната форма. Но това не е причина да не променя заглавие-
то, с което ще завърша : 

РАЗЛИЧНИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ – похвално слово 

И последните трима излязоха. С отворени лица. Освободени. 
Хукнаха да търсят място, където да празнуват, облекчени. Още 
един изпит бе отишъл в миналото… 

И животът хукна – да догони изгубените мигове… 
… 
  Претъпкан, трамваят се разпукваше по всичките си спойки. 

Вода се стичаше през люковете и хармониката му. Валеше. 
Смърдеше – на спарено, на мокро, на хора. Затисната отвсякъде, 
Ели се опитваше да погледне часовника си. Не успя. Знаеше, че 
закъснява… закъсняла бе. Мразеше да бъде закъсняла.  

Най-после скърцането спря – спирка. Невъзможно беше, но 
успя. Измъкна се. Вън беше. На площада. Притича под дъжда, 
влезе в сградата на Центъра за изучаване на чужди езици, изка-
чи стълбището през две-три стъпала и запъхтяна спря пред вра-
тата на класната стая.  

Почука и без да чака отговор, натисна бравата. Сърцето й 
туптеше някъде, но не в гърдите. Влезе. Оглуши я шум – от раз-
говори, поздравления, закачки и нещо, което бе просто празник, 
витаещ между чиновете. 

В средата на средната редица седеше Светла, най-възрастната 
от курсистките (навярно някъде към края на трийсетте), усмих-
ваше се като ученичка и раздаваше на всеки с пълни шепи от 
сладкишите и бонбоните, с които бе отрупан плота на чина й. 
Уморена и гладна, Ели грабна най-голямото парче кекс и попи-
та : 

- Рожден ден ли? Честито! Бъди много щастлива… 
- О, благодаря ти, вече съм много щастлива… - прошепна 

Светла с грейнало лице и още по-тихо добави – Омъжих се… за 
французин… 

И думите се изляха – неспирен поток, река, водопад… За кой 
ли път разказваше своята история. За кой ли път я слушаше… не 
можеше да й повярва. За кой ли път завърши с това, което бе 
обсебило дълбоко съзнанието и духа й. 

- Не е за вярване, но точно така беше… Погледнахме се из-
веднъж двама непознати… И вече знаехме, че всичко ще се слу-
чи… Толкова бързо стана, че още не мога да го проумея… но се 
обичаме, без думи… 

В този момент учителката влезе с огромен букет цветя. 
- Цветя за най-добрата ми курсистка! И много щастие!!! – из-

вика възрастната дама с мощен глас. 
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- О, не съм най-добрата… - бузите на Светла се покриха с ро-
зов цвят – Но, позволете ми да поднеса цветя и благодарност на 
най-добрата от учителките… 

Двете се целунаха. Добрите чувства изтичаха през тях. Стаята 
всеки момент щеше да експлодира от любов. 

Ели седеше на мястото си - последния чин, до прозореца, 
дъвчеше сладко почерпката си и гледаше трамваите. Главата й 
пулсираше… да, явно сърцето й се беше скрило в мозъка… Щас-
тлива бе, с чуждото щастие… или поне – щастливо отпусната 
плуваше в него. Преглътна, преди да се вслуша в шепота на мо-
мичето, седнало до нея… 

- Не разбирам как е възможно всички хубави неща в живота 
да се случват само на най-големите тъпанари и никога на свес-
тен човек… Погледни я! Нито е хубава, нито е умна… Отдавна е 
минала възрастта, когато хората се женят… Да не говорим, че 
две думи на френски не може да каже, без да сгреши… Не раз-
бирам… Наистина не разбирам… 

- Нали чу, обичат се без думи – Ели гледаше трамваите…  
Стаята помръкваше. Урокът започна. Къде ли бе отишла лю-

бовта? 
… Животът бягаше. Опитваше се да догони изгубените миго-

ве… Искаше да улови пропуснатото време… 
… 

МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО – разказ-есе, недовършен 

Светът се сгромоляса върху нас. Неочаквано. Не неочаквано. Извед-
нъж. Тогава го видяхме. Не, уловихме го… Светът е в очите ни. 

И вече ще знаем какви сме, щом ще видим какви сме били… 
Светът се сгромоляса върху нас. И нищо не се случи. Хората про-

дължиха да вървят и да се блъскат – всеки по пътя си. Слънцето свети 
и вятърът вее. Животните се самоизяждат – за да оцелеят. И хората 
се самоизяждат – за забавление. Открихме машината на времето!!! 
Интересува ли се някой? 

Хората продължиха – всеки по пътя си. 
Земята е пред нас – с вулканите си и без континентите си. Кълбо 

от магма. Животът е още неясна възможност за бъдеще. Опитомено 
бъдеще, което ще се развие пред очите ни и ще даде отговор на най-
стария въпрос без отговор - без спорове и без хипотези… 

… Но още е рано. Ще чакаме. Но не ние ще дочакаме… Ще оцелее ли 
светът дотогава? Ще ми даде ли някой отговор на този въпрос? 

Гледам звездите и търся – машината на времето. Тази, която мо-
же да ни покаже света такъв, какъвто е бил. Тази, която може да ни 
покаже развитието му – като на филм да видим всичко, което се е 
случило… Жалко само, че всичко ще стане със скоростта, с която се е 
случило… 

Гледам звездите и търся – огледалото на времето. То е там. Дейс-
тва… 

… Действало е хилядолетия и е чакало да бъде открито. Не… 
Мъртвата природа не чака. Тя съществува… Човечеството е чакало – 
да намери своето огледало… 
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Всяка сутрин оглеждаме лицата си, всяка сутрин се вглеждаме в 
очите си и не мислим, че се виждаме миг по-млади… Твърде близо са 
огледалата ни… 

Земята тази сутрин се огледа. Видя лицето си – миг по-младо, 
окъпано в сълзи от лава. 

Земята тази сутрин се огледа. Изхвърли образа си в пустото 
пространство. Огромна тъмна маса се изпречи на пътя му, изкриви 
го. И ни го върна. 

Сълзи от лава бърше от страните си… Животът ще разцъфне в 
огледалото след няколко стотици хиляди хилядолетия. 

Взирам се в звездите и търся друго огледало за Земята… 
… 
Животът бягаше. Опитваше се да догони изгубените миго-

ве… Искаше да улови пропуснатото време… 
Някъде далеч в пространството дреме машината на времето. 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА 
 Днес обесиха Левски.  
 Обесиха го с червени знамена. 
 Удавиха го с думи, избълвани по мегафони. 
 Разстреляха го със заря. 
 Замеряха го с цветя. 
  Мислеше ли някой за Левски, днес? 
Колкото повече растем, колкото повече остаряваме, толкова по-

малко мислим за героите.  
Забравяме ги. 
Забравяме им биографиите. 
Забравяме им идеалите. 
    Забравяме и стиховете, писани за тях. 
Забравяме героите. И себе си забравяме. Останахме без идеали. 
  Днес обесиха Левски. 
Кой знае ЗАЩО? 
Кой знае нещо за Левски? 
Кога е роден? Къде е роден? Защо е роден… 
Мълчание…  
По периферията на паметта ни тичат и се крият някакви годи-

ни, някога там, към средата на миналия век; крият се някакви розови 
градчета, някъде там, в средата на България… Крият се, спомените 
за Левски… Какво остана от тях… 

 Все нещо… Онова, което е било достатъчно да ни направи 
добри ученици…  

 Но защо, защо е роден Левски? 
 Кой знае – защо е живял? 
… Не бързайте с отговора… 
Не бързайте да хвърляте кал в лицата си… 
Не, аз няма да говоря за неповторимостта на гениите. Няма да го-

воря за величието на героите. Няма да слагам сивите хора в праха до 
краката им… Няма да питам – кой от вас може днес, като Левски… 
Не… 

… Просто – опитайте се да хвърляте кал „нагоре”… 
Защо е живял Левски… 
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На всички плакати пише – „За чиста и свята република”… И ние 
сега ръкопляскаме – за чиста и свята република… Изпълнихме завета 
на Левски. Ръкопляскаме… 

 Но… 
 Изпълнен ли е заветът на Левски? 
Какво знаем за Левски… 
… Все нещо… 
 Но достатъчно ли е, за да бъдем добри българи, достатъчно ли 

е да бъдем добри? 
… 
Голямата зала бе претъпкана и шумна, както винаги. Както 

винаги седалките скърцаха и тракаха, банките се клатеха, когато 
минаваха край тях, учебници и тетрадки падаха по пода, хими-
калки се валяха в прахта. Студентите, отпочинали през кратката 
ваканция след сесията разговаряха с отпуснати лица, лишени от 
страха в очите, който все ги караше да бързат, да се озъртат; да 
бъдат нащрек - все нещо забравили, все нещо загубили, все нещо 
пропуснали, все за нещо виновни… По двама, по трима, по пет, 
насядали върху банките, вдигнали крака върху седалките, за-
гърбили подиума с катедрата, те се смееха на глупашки шеги, на 
нечии напомпани подвизи, на двусмислени закачки, или просто 
на нищо. В центъра на най-шумната група бе Никола. Той гле-
даше всички с хладни очи и с каменно-сериозна физиономия 
разказваше… 

- … отивам си аз у дома и слизам в мазата да взема лук за са-
лата… Изведнъж усещам, че нещо капе по главата ми… брей, 
мисля си, пак банята на съседите ли протече? 

- А то? – пита някой прехласнат. 
- А то ли? – Никола се усмихва в брадата си – а то, един плъх 

седнал по турски на гредата, яде лук и плаче… 
- Ай-стига бе, сериозно?! 
- Съвсем. Ако не вярваш, върви у дома да видиш, сигурно 

още яде… 
Всички се разсмяха, най-много неверникът. Никола ги гле-

даше с хладни очи и замисляше следващата историйка. 
Само Фани седеше на последния ред, в ъгъла, почти скрита в 

пердето. И не виждаше, и не чуваше, и не чувстваше нищо… 
Пуста пустиня зееше в нея. И вън… 

Професор-докторът влезе. Залата умря. Застанал пред катед-
рата с парцелиран на коли учебник под мишница, той се зае с 
управлението на командния пулт, който трябваше да заперди 
прозорците. Електромоторчето забръмча, жичките помръднаха, 
но… някъде нещо се случи и завесите си останаха по местата. 
Професор-докторът почервеня. 

- Я някой там, от момчетата… да хванат пердетата, че много 
слънце пече… - той се окашля театрално и с усмивка, която бе 
предназначена да се хареса на аудиторията продължи – Ще 
пречи на диапозитивите, да не си помисли някой, че на мен… 

Няколко момчета осигуриха тъмнина в залата. Професор-
докторът опъна бял чаршаф пред черната дъска и включи ма-
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шинката. Диапозитивите лъснаха на платното, точно възпроиз-
веждащи страниците на учебника – със схемите на апаратите и с 
уравненията, които представяха процесите, извършващи се в 
тях. Липсваше само текстът с обясненията. Застанал по средата, 
между прозореца и апарата, с показалка в едната ръка и с нуж-
ната част от учебника в другата, професор-докторът улавяше 
светлината от двата източника и четеше. Студентите слушаха и 
се опитваха да пишат в мрака. Никола скучаеше. Нито можеше 
да чете вестник, нито да играе на точки или корабчета, нито 
да… Изведнъж се сети, че има фенерче в чантата. Осенен от 
внезапното си хрумване, той припряно затършува в нея. Намери 
го, извади го и светна – право в тавана над себе си. Никой не 
обърна внимание на светлия кръг. Студентите се опитваха да 
пишат, а преподавателят да чете в мрака. Разочарован от реак-
цията на колегите си, Никола изключи фенерчето и точно тога-
ва го връхлетя нова идея. Започна да премигва на дълги и къси 
интервали. Светлият кръг се появяваше и изчезваше на тавана и 
крещеше SOS.  

Някой се изсмя. Доволен, че най-после е махнал запушалката 
и непокорният дух е излязъл от бутилката, Никола прибра фе-
нерчето си. Точно в този момент токът спря. Апаратчето с диа-
позитивите изгасна. Момчетата, които държаха завесите ги пус-
наха и слънцето влезе в залата. Всички примижаха. Черната дъс-
ка в упор ги гледаше. Не тях. Гледаше преподавателя.  

Професор-докторът избърса високото си оросено с влага чело 
и се отпусна тежко на стола зад катедрата. Настъпи тишина. 
Такава, че се чу гласа на ранобудната муха, която се опитваше да 
събуди пролетта. Сто чифта очи го гледаха в упор. Избърсал 
челото си, той стана, намести очилата на носа си, преглътна бу-
цата в гърлото си, взе тебешира и започна да преписва уравне-
нията от листите, изтръгнати от учебника. Тресяха се в ръцете 
му, редовете танцуваха и се губеха пред погледа му – усещаше 
чуждите погледи в тила си… Пишеше и триеше… до края на 
часа… Когато звънецът удари, Никола прибра вестника си, от 
който четеше само спортната страница и отегчен се зарея наня-
къде… 

… 
Блъсканицата на опашката бе невъобразима. Всеки всекиго 

пререждаше в желанието си да се добере до заветната мазна 
баничка преди да е ударил звънеца за следващия час. Нечие 
тънко токче се заби в нечий пръст, някой изохка от неподправе-
на болка. Друг изля чаша с горещо кафе върху чорапа на няко-
го, една баничка излетя от ръката на собственика си и падна 
право в устата на кварталното псе. То щастливо завъртя опашка 
и отмъкна плячката.  

Само Фани стоеше в ъгъла и чакаше да й дойде реда. Не виж-
даше, не чуваше, не чувстваше. Пустинята я изяде. Рухна светът.  

Звънецът удари. Всички хукнаха за часа. Минаха през кафе-
нето като ураган. След тях нищо не остана… само Фани, сред 
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смачкани омазнени хартийки и счупени прозрачни пластмасови 
кутийки и чашки с остатъци от чай… 

Блъсканицата и пред стаята за упражнения бе невъобразима. 
Битката бе за местата на последните три чина. Щастливците 
бяха трима. Ели не беше от тях. Нито Фани. Получиха листи с 
параметри на химически процеси. Задачата им бе да ги оптими-
зират, като използват математически модели. Всички възмутено 
зашумяха – нещо като протест, задето не са ги предупредили за 
контролното. Ели написа няколко реда и разсеяно продължи да 
гледа през прозореца. Всички в залата усилено моделираха… 
накрая написаха по няколко реда на чисто и предадоха листите. 
Като отприщен бент се изляха в коридора. Само Фани остана с 
бял лист. Всичко край нея бе бяло… 

Шушукаха възбудено с побелели лица – някъде нещо става-
ло; нещо станало някъде… И Фани вече не е тя… 

Понесла своя свят в главата си, отнесена, Ели вървеше наня-
къде и не виждаше нищо. Блъсканицата край нея бе невъобра-
зима…  

Само Фани плуваше в мъгла още по-далече от света… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес четох Селинджър. Отдавна не бях чела разкази. Не обичам да 
чета разкази. 

Когато бях малка не четях разкази, защото са прекалено кратки и 
човек не успява да заживее с тях. По-късно, когато малко пораснах, с 
усилие над себе си прочетох разказите на Мопасан. Може би не можах 
да ги оценя. Оттогава съвсем не чета разкази. 

… А разказите на Селинджър ми харесаха. Два-три от тях бях че-
ла по-рано – без да ми направят впечатление… Спомних си ги, едва 
когато ги прочетох още веднъж… 

Започват съвсем ежедневно, съвсем естествено, съвсем досадно. И 
свършват изведнъж. Не се случва нищо – няма завръзка, развитие и 
развръзка… Жив къс време… Разпилени късове време… 

След съприкосновението с които човек се променя… 
Живи късове време, които врастват в твоето време… Може би 

тук е тайната? 
Когато чета роман, аз враствам във времето на романа – то е дос-

татъчно голямо, за да ме побере… а моето време е достатъчно малко, 
за да не го погълне. 

Какво трябва да бъде измерението на една литературна творба, за 
да стане пълно взаимно разтваряне между нея и читателя? 

Ели остави химикала… Телевизорът в съседната стая гърме-
ше. Говорителят с оптимистичен тон оповестяваше списъка с 
безбройно многото победи, постигнати по пътя към построява-
нето на развитото социалистическо общество. Люба и Пешо 
прехласнати го слушаха… Мина пак свиреше “Апасионатата”… 
Ели намрази Бетовен. Умът й се опитваше да победи шума и да 
открие всички измерения в литературата… 

С лявата ръка тя пишеше : 
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Все по-трудно мога да понасям хората край себе си. Все по-често 
техните постъпки започват да стържат по нервите ми… Все по-
рядко успявам да се абстрахирам от света, за да върша работата си… 
тази, която “трябва” и тази, която искам… 

Когато сложи трите точки затръшна вратата зад себе си и 
отиде при Елиза. Чарли залая, после облиза от лицето й умората 
и раздразнението. Тя зарови пръсти в рунтавия му бретон и 
галейки го зад ушите заговори. Думите й се изляха като поток, 
буен и мътен. Потокът се вля в кристално-гладкото езеро, в как-
вото бе превърнала съзнанието си Елиза. 

И всичко бе казано, чуто, разбрано.  
Когато се върна в дома си, Ели отвори прозореца. И гледа в 

прозорците на отсрещните сгради докато видя в тях звезди, раз-
хвърляни в съзвездия, изгубени в безкрая… Тогава се завърна в 
своята стая. Телевизорът, пулсиращ с всичките си децибели, вече 
нямаше значение; плачът на детето, което приспиваха, също 
нямаше значение; и Бетовеновите сонати за пиано също нямаха 
значение – защото всичко бе далеч, при звездите… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

… Исках да пиша за разказите на Селинджър… 
Вчера прочетох „Франи” и „По-високо билото, майстори”… И 

разбрах, че съм безнадежден невежа в областта на философията… 
Мислех си, че щом съм чела „Изповедите” на Русо, „Персийски писма” 
на Монтескьо и „Кандид” на Волтер, както и това, което този-онзи е 
писал за тях, то познавам френското Просвещение, т.е. европейската 
философия… Мислех си, че щом съм чела Еразъм, Бейкън, Ламетри, 
Спиноза (и кой беше още, напъхан в томче с черни корици) то съм 
много просветена и в областта на предпросвещенската епоха… Каква 
заблуда – да се разхождаш по мокрия пясък на плажа с мокри крака и да 
си мислиш, че познаваш морето…  

Познанието (не тъй наречената „обща култура” – не-култура) се 
придобива бавно, със системно изучаване, не „четене” на книги… пре-
ди всичко „от” а не „за” някого…  

В името на марксическата философия, като „единствено правил-
на и научна”, не учим никаква… И нямаме достъп до друга – неогра-
ничен достъп; неограничен избор - не прецеден, канализиран, подчи-
нен… на целите на „единствено правилната и научната”… 

Увлякох се… Исках да пиша за Сиймор… а мислите ми изтляха, 
докато бях при звездите…  

Дали да започна с това, че Сиймор стана моят любим герой? 
Не, не бих могла да започна с това. Сиймор не е моят любим 

герой… Всяка възраст си има любими герои… Когато бях дете имах 
много любими герои – във всяка книга имах любим герой. Но много 
често любимите ми герои не бяха любимите на автора и страдах, 
защото моите любимци губеха… И това продължава дотогава, дока-
то… Докато един ден не откриеш, че имаш любим автор… и не 
започнеш да избираш книгите си не по заглавията, а по авторите… 
Тогава разбираш, че съдържанието вече няма значение, защото вече 
само стилът и формата имат значение, както и това, което се 
внушава чрез тях. 
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Ели заби химикала в дланта си. Болката я изхвърли като 
трамплин. Когато се приземи, отвори прозореца и яростно за-
почна да гледа звездите… докато заприличаха на прозорците в 
съседния блок… 

От съседната стая долитаха скокливите звуци на кръшно 
хорце и изнервените гласове на Люба и Пешо, вкопчени в спор 
кой да заведе утре внука в детската градина… Мина продължа-
ваше да свири отдолу – този път „Лунната соната”… Дъщерята 
на съседите от партера си бе организирала купон на тавана - 
полилеят вибрираше в такт с „Bad”на Майкъл Джексън… 

Ели грабна химикала с лявата ръка, онази, чиято длан кър-
веше… 

„Моят дом е моята крепост”… Господи, как бих искала да беше… 
Пирони забиват в главата ми… Господи, дали онези, в краката ти, по-
силно болят? 

… 
…Та, исках да пиша за Сиймор, а не мога… 
Затова ще кажа само : когато поисках да пиша за Сиймор, в глава-

та ми се появи картина, после чувство, после… „трезвата” мисъл – 
„Ако срещна Сиймор, няма да го позная”… 

Колко ли хора съм срещала… без да ги позная… 
… 
Зъзнещ и сив, денят идваше. Тълпите се изляха от бетонните 

си клетки и плъпнаха по тротоарите. Задръстиха кръстовища и 
спирки. Натъпкаха се в автобуси, тролейбуси и трамваи. Изси-
паха ги – пред други клетки, в които доброволно се зазидаха. 
Доволни, скрити, свити зад стени от задължителност, продъл-
жиха да съществуват… скупчени един в друг, все по-сиви, все по-
еднакви… 

Само Фани беше отвън. Отхвърлена, захвърлена, сама. Пре-
чупена. Излишна. Чужда… 

Изсипани пред вратите на Института, студентите на тълпи 
влизаха в него. Плъпнаха по коридорите, заеха празните прост-
ранства на лекционни зали, стаи за упражнения, лаборатории и 
работилници… където процесът на уеднаквяване продължи. 

Часът свърши. Държейки здраво перилата на стръмното ме-
тално стълбище, запазвайки по чудо равновесие, в колона по 
един студентите се спуснаха в приземния етаж и със стегната 
крачка поеха към съседната сграда. Междучасието бе точно тол-
кова дълго, колкото бе нужно, за да се придвижат до следващата 
лаборатория. Подчинени на разписанието вървяха… 

Само Фани… вървеше отзад… чак сега Ели видя… Чак сега я 
видя…Бледа, прегърбена, с поглед в земята, тя се носеше, без  да 
вижда къде… 

Автоматът, скрит в Ели, се повреди. Тя забави крачка, изоста-
на, спря. Започна да мисли… и осъзна… днешната Фани не бе 
онази, която познаваше… или може би никога не бе я познава-
ла? Може би никого не познаваше… 

- Фани?! – гласът ѝ  бе толкова тих, колкото можеше. 
Фани спря, като изключен от мрежата електрически уред. 
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- Какво става с теб?! Какво се случи? – оглушал още повече, 
гласът на Ели заглъхна… 

Потъна в празния поглед на Фани. 
- Не съм Фани… Аз съм Ева… - гласът на Фани вече не беше 

нейният. 
На Ева ли беше този глас? Ели гледаше своята нова колежка, 

останала без глас. Луда ли беше, или… Или всички слухове, 
всички недомлъвки, всички победи по пътя „напред”… ще се 
окаже, че са … че са… Не искаше да мисли. Не искаше да пита. 
Не искаше да знае. 

- Какво се случи, Фани? - гласът на Ели пресъхна; като пусти-
ня бе гърлото й. 

- Не съм вече Фани… гласът се удави, думите сами излизаха 
от белите устни - Не съм още Ева… коя съм не знам… никога не 
съм се питала… каква съм, не знам… - думите се изливаха безс-
пир, както през взривена стена на язовир се излива водата му - 
Не знам какво се случи… Не знам защо се случи… Убиха чичо. 
Пребиха го. Умря. Прибраха татко някъде… къде е, не знам… - 
белите й зъби се впиха в устните, изгризаха ги – И аз… не съм 
вече Фатима. Казвам се Ева… Коя съм, не знам… каква съм, не 
знам…  

Белите й пръсти стискаха ръцете на Ели, но и двете не го за-
белязваха. Сълзите им капеха върху тях и ги изгаряха. 

После стената падна между тях – изведнъж, като гилотина. 
Стената между хората… Между различните. Не, между тези, 

които някой прави различни… Стената оплътня – като непро-
биваема. И недоверието плъпна в две посоки. Ръцете им изсти-
наха и с пръстите си, още по-бели, започнаха да хващат сълзите 
си, превърнати в куршуми…  

Тогава тя дойде, с куршуми, пробили цялото й тяло. Лицето 
й бе бяло, като луна в беззвездна нощ… Усмихваше се – стената 
се рушеше…  

С изгорели длани Ели запуши дупките на очите си. Все едно 
– тя бе залепнала върху тях. Усмихваше се и рушеше. Стоеше си 
- от вътрешната страна на клепачите й – неясен образ, силует, 
почти незрима… Само очите й, черни като кратери на недогас-
нал вулкан, прогориха онова, през което преминаха… Усмихва-
ше се… 

Без да се чува, Ели заговори. Не знаеше дали говори, или го-
вори Тя… Разстреляна, с всичките куршуми на света, усмихваше 
се през дупките на пробитото си тяло и рушеше – стената между 
хората, които други правеха различни… 

Когато Ели млъкна, вече нямаше нужда от думи. 
Стената бе паднала. 
И тя си бе отишла… Все така непозната. Все така… жива? 
Двете момичета държаха ръцете си. И знаеха, че винаги ще 

бъдат от едната страна на стената. От другата страна щяха да 
бъдат „ТЕ”. Но кои, кои са „ТЕ”? 

… 
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ДНЕВНИК НА ГНЕВА 

 Днес пак обесиха Левски. 
 Мразя света. И себе си мразя, защото не съм по-добра… 
Имам нужда от дневник, в който да хвърлям камъните на ума  си. 

Имам нужда от дневник, в който да проклинам… живота. 
Проклинам го. Днес. Мразя живота си. Мразя живота. Не. Мразя 

живота, който живеем. Проклинам го. Днес. 
Днес…  
Пак обесиха Левски… 
… 
Денят големееше. Слънцето все по-топло грееше. Дърветата 

сучеха влага от разтопената земя и дебелееха. Пролетта идваше. 
Светът зеленееше…  

С чанта на рамо, пълна с учебници и тетрадки, с постер под 
мишница и с грамота в ръка, Ели креташе към автобусната 
спирка – пак победителка, пак победена. Поток от хора я крепе-
ше. Завлякоха я в автобуса. Притиснаха я между седалките. Доб-
ре се чувстваше – без никаква опора не можеше да падне. Едва бе 
постигнала това равновесие, когато някой я дръпна. 

- Ела да седнеш при мен… - през гората от човешки крайни-
ци и тела, тя едва забеляза брадата на Никола. 

Разположил се удобно на една от седалките, той се подсмих-
ваше и закачливо я гледаше. 

Тя се огледа, но не забеляза място до него. 
- Хайде, ела! – подкани я той, без да помръдне. 
Едва сега видя, че й е приготвил коленете си. Обърна глава 

към другия прозорец. Мразеше света. 
- Хей, Ели, не виждаш ли, че се шегувам… - гласът му се про-

вираше през мрежа от тела и крайници. 
Не стигаше до нея. Изправен на крака, Никола се опитваше 

да се провре през мрежа от тела и крайници. Не стигна до нея.  
Изгубена в тълпата, тя мразеше света. 
- Благодаря ти, младеж… О-о-ох, остаря се. Краката не дър-

жат вече… – посребряла жена с обезформени глезени тежко се 
отпусна на освободената седалка. 

- Че като не те държат краката, защо си хукнала с торбите на 
пазар в пет часа след обяд, когато всички се прибират… - вбесен 
от тежкия си ден, запита някой. 

… 
Светът зеленееше. Все по-пищен ставаше. Хората сучеха 

слънце. Все по-живи ставаха. Очите заблестяха, бузите порозовя-
ха. Лицата придобиха бронзов цвят. Мускулите наедряха, все по-
бързи ставаха краката, все по-силни, все по- по-… 

Само Ева оставаше мъртва. Все по-мъртва… Все по-сама. 
После изчезна отново. 
Дните минаваха. Нищо ново не ставаше. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

 Навън е тъмно и студено.  
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Толкова студена е тази пролет сега, след първия пристъп на ля-
тото… 

Толкова много искам да видя звезди в отсрещните прозорци… 
 Уморих се да мразя света… 
 И каква полза? Нищо не мога да променя… 
 Всички страхливо мълчат и чакат – нещо да се случи… Ча-

кат – нещо да ги оправдае… 
 Чакаме – потокът на пропагандата да ни залее; да ни удави… 
И удобно да превърне жертвите в палачи… 
 Чакаме. Дори и ние, които знаем кои са палачите. Днес. 
 Чакаме. Дори и ние, които знаем кои са били палачите. Вчера. 
Чакаме – “Ние”… Ние, които винаги сме знаели кои са палачите, 

защото винаги сме били жертви… 
 “Ние”… Ние сме безлики и безлични…  
 Безлични са и те, макар добре да познаваме лицата им… 
 Мразя света им… Дори уморена… 
Дните минаваха. Нищо ново не ставаше. 
Само Ева се върна отново. 
Водовъртежът от клокочещи тела край баничарницата ги 

сблъска. 
- Здравей, Фани! – Ели я обля с цялата топлина на душата си. 
Фани я погледна с мъртви очи, в дъното на които припламна  

блуждаещо пламъче. 
- Не съм Фани. – рече тя и пламъчето загоря - Вече съм Вик-

тория. 
- Какво?! – Ели онемя. 
- Вече съм Виктория… Решиха, че да се наричам Ева, било 

подигравка – Фани се усмихваше със своята си усмивка…  
- А беше ли? – когато видя, че се усмихва, и Ели се усмихна…  
- Беше символ на ново начало… като Фатима… Как мислиш, 

дали отново ще сменят името ми, когато се сетят, че „Виктория” 
означава „Победа”? 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА 
Жегата бе нетърпима. Стапяше асфалта по пътните платна, 

напечени от слънцето; стапяше асфалта и по алеите, покрити с 
тежки сенки. Тежко бе. Нажежен, въздухът се утаяваше и като 
тиня в блато завличаше към дъното. По дъното вървяха - с тежки 
маски, като скафандри. И се задушаваха. Необявената война 
отнемаше първите си жертви. 

Пак гробно мълчание. Пак подъл страх. Пак инерт-
ност…“щом отгоре го правят, те знаят”… 

Черен облак заграби града. Толкова черен, че го отмъкна от 
слънцето. 

Но по-хладно не стана. Само вонята от топящ се асфалт се 
прибави към другата… 

С тежки маски, като скафандри, хората обитаваха дъното на 
своя аквариум и виждаха през стените му света изкривен… Све-
та, който други им правеха. 
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… Мегафоните на площада гърмяха. Най-силно тези, до три-
буната… 

Въздухът, плътен като желе, се тресеше. Знамената, като не-
доклана плът пулсираха с ритъма на вятъра… кръв капеше от 
тях. 

Манифестираха. Строени в плътни редици, подравнени, из-
равнени… хората манифестираха… Трудовите си победи… И 
готовността си за още… готовността си за всичко, което им ка-
жат… „отгоре”… Манифестираха – пред тези, които „отгоре” ги 
гледаха… Плътно строени на трибуната… подравнени, израв-
нени… тези, от трибуната гледаха манифестиращите под тях 
трудови колективи, дружно размахваха стройно подредени ръце 
и благоговейно ги поздравяваха за трудовите им успехи… по 
пътя към светлото комунистическо бъдеще… 

… Черен облак бе заграбил града. Толкова черен, че бе го от-
мъкнал от слънцето… 

Манифестираха. Без слънце. Без въздух. Без нищо в душите. 
Манифестираха – трудовите си победи и всичко онова, което им 
поискат. Щастливи бяха, приемайки поздравите на благоговей-
но размахваните стройно подредени ръце на онези, от трибуна-
та…  

Приемаха манифестацията. Без слънце. Без въздух. Без нищо 
в душите. Приемаха - манифестираните трудови победи на те-
зи, от които искаха. Доволни бяха – виждаха, че всичко онова, 
което им поискат, ще бъде дадено, направено, прието – безро-
потно, с усмивка, без поглед в мъртвите очи. Доволни бяха – 
знаеха, че всичко онова, което им поискат „отгоре”, ще бъде 
изпълнено… 

Стройно строени над трибуната, плакатите на онези, „отго-
ре”, приемаха парада… На тях, на портретите, не им бе нужен 
въздух, слънце, простор, светлина… 

… Черен облак бе загробил града… 
… 
Запердили всички прозорци на къщата си, спасени от пър-

вомайската манифестация (защото са учители) Ана и Димитър 
блажено почиваха, далеч от ада вън… 

Относително хладният полумрак в стаята ги караше да се 
чувстват щастливи. Относителната отдалеченост от човешката 
суетня ги правеше сами в света. Откъснати от всичко и от всич-
ки, те бавно превръщаха съществуването си в живот. Живот за 
тях, и вън от Другите… Далеч от онези, които подреждаха све-
та… 

Не бяха далеч. Не бяха и вън. 
Входната врата с трясък се отвори и се чу продрана кашлица. 
- По дяволите, из целия град смърди като в лаборатория по 

органична химия, когато никой не се е сетил да включи камина-
та… Хей, живи ли сте?! Мамо? – в последната дума прозвуча 
паника. 
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Ели връхлетя в стаята. Огледа се в мрака и когато ги видя, 
проснати върху фотьойлите си, успокоена хвърли новата си 
раница на пода и седна кръстато до нея. 

- Страхотна жега. Да не повярваш, че е пролет… Ако Данте се 
събуди, ще умре пак, щом види колко блед е неговият „Ад”, 
сравнен с нашия… 

Пробудена от сладката летаргия, Ана със смътна тревога пог-
ледна часовника. По това време като че ли пак не пристигаха 
влакове и самолети. Съвсем събудена от лошо предчувствие и 
почти кошмарен спомен, тя се изправи - като изхвърлена от 
скрити пружини. 

- Не си дошла пак на автостоп, нали? – гласът й почти бе заг-
лъхнал. 

- Разбира се, че не. Нали обещах… - почти възмутена отвърна 
Ели – А и втори път не е интересно – като за оправдание пред 
себе си продължи… 

- А как си дойде? – вече с жив интерес попита Ана. 
- С колата на Никола. Страхотно преживяване. Изпреварихме 

всички по пътя. Рекорд… Три часа и половина… Сигурна съм, 
че дори Александър ще се впечатли… 

Все едно, че газовата атака отвън бе пренесена в стаята. Всич-
ки бяха покосени. Ели го разбра последна – тогава, когато Ана 
избухна и я помете с гнева си… Не, не беше гняв… Беше страх, 
за нея… Беше дълго трупано нервно напрежение, което даде 
възможност на тялото-душа да оздравее… 

С по-добро усещане за настоящето от Ана, Димитър се опита 
да проветри стаята от всички тежки емоции (щом не можеше да 
я проветри от вонята на химическа война, която въпреки влаж-
ните завеси и уплътнители за прозорци нахлуваше вътре от 
вън). 

- И как стана така, че този Никола постави рекорд? – гласът 
му бе сговорчив, колкото можеше… 

- Ами-и-и разказах му за оня ден, когато с Александър ме 
взехте от София в два след обяд, карахме ски на Боровец, ходих-
ме в Пловдив да оставим колет на Диляна и се прибрахме нав-
реме тук, за да гледаме филма от любимата ми „Десета муза”… - 
обясни Ели още по-сговорчиво, и за да не остави никакво място 
за съмнение относно намеренията си добави – в противен слу-
чай, сигурно още щяхме да се влачим след някой смрадлив ка-
мион и да гълтаме дима му… Впрочем, това май би било по-
добре… Какво става тук, Димка? – гласът й бе съвсем сериозен. 

Забравил всички дребни дрязги и ежедневни страхове, той 
заговори с оня глас, който пазеше за миналото… за терора, за 
смъртта… и за всичко онова, което остана след тях, грозното, 
страшното, мръсното, маскирани като победен марш към свет-
лото бъдеще… 

- Държавна политика, Ели… Просто добросъседски отноше-
ния на страни-членки на СИВ… Онова, там, дето техния завод го 
издишва, а ние послушно го дишаме, изглежда, е много нужно 
за икономиката на блока… или за нещо друго… 
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- Икономиката ли?! – учудването на Ели беше съвсем дълбоко 
и съвсем искрено – нищо не разбирам от икономика, но това си 
мирише на чисто БОВ, колкото и да съм зле с обонянието... 

Винаги загрижена за здравето, Ана притеснено попита : 
- Опасно ли е?! 
- Повече, отколкото да пристигнеш за три часа и половина от 

София до тук… 
- И са оставили хората да излязат на манифестация?!  
Пленен от образа на миналото и с яд към настоящето Дими-

тър просъска : 
- Хората ли?! Бъди сигурна, че ще изкарат и учениците да 

манифестират, независимо колко черен и гъст е облакът вън… 
- Това не може да се случи. Никога не бих оставила ученици-

те си вън… - каза Ана и се задави с последната си дума… - наис-
тина ли няма да ги оставя вън…  

Не искаше да мисли. Не искаше да знае… Страхуваше се. 
Страхуваха се. И мълчаха, опитвайки се да надникнат в бъдеще-
то. И да видят себе си – в бъдещето. И да разберат – какви са… 
„Какъв човек съм аз? Какъв съм… - мислеше Ана и думите като чу-
кове удряха във вътрешната страна на черепа й – Мога да ходя по 
Луната…добре, щом казват… Но мога ли и по Земята? Мога ли да 
бъда тук, сега и днес… Мога ли да бъда Аз… Не тук, сега и днес, а 
вън… когато трябва…”  

Мълчаха, опитвайки се да надникнат в бъдещето. 
„Смазаха ни. Убиха ни с безличие… и мъртвите останаха сами… 

“ – не мислеше. И думи нямаше в ума му. Но знаеше – смазан е. 
И мъртъв, от безличие…  

Мълчаха… Само Ели не искаше да види бъдещето. Защото 
знаеше, че няма бъдеще… и тя, и всички родени с нея и след 
нея… ако нещо не се промени. 

… 
Не се променяше. Всичко бе същото. Бъдеще нямаше… Или 

беше много далеч… 
След 24 дни слънцето грееше – златен петак в синята кесия на 

небето. Учениците манифестираха, развели над главите си цве-
тя. Уханни и свежи, като пролетта, която си отиваше, те мани-
фестираха готовността си да влязат в живота и да го бележат със 
своя отпечатък – „Какъв човек съм аз? Не знам… но знам, че искам да 
направя по-добър света…” 

След 24 дни слънцето грееше и Ана не разбра ще може ли да 
устои на света вън, когато трябва… ако трябва… Не потрябва… 
Неверница, заспивайки промълви молитва към Спасителя. Бла-
годари му, че й бе спестил изпитанието…и я бе оставил с чиста 
съвест… 

Животът продължи. Не се променяше. И всичко беше същото 
– не го променяха…  

След четири месеца (или, може би, година и четири месеца, 
или две?!) тъмен облак отново загроби града. Пак беше празник 
(Празник ли?! Годишнина от кървав погром, от който се бяха 
спасили само организаторите му, бягайки, зарязали жертвите 
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зад гърба си.) Все едно… Заменяйки сините връзки с червени, 
децата, невръстните, показаха готовността си да служат - сега и 
цял живот, на великата цел… И тръгнаха, по пътя към светлото 
бъдеще, храчейки дробовете си в шепи. Не бяха спасени съвес-
тите на организаторите. Онези, които прегазиха строя на децата, 
вървейки по пътя си напред… Или „нагоре”? 

Животът продължи. Безпроменен. 
… 
Септември бе. Слънцето ослепително грееше. Запалваше ко-

жата, гореше очите, сушеше дъха. А сенките – черните сенки на 
сградите, петнистите сенки на дърветата – заливаха телата със 
студ. И този студ не бе студът, който кара кожата да настръхва, 
нито този, който пронизва тялото, нито този, който се вгнездва в 
костите… Това бе студът, който сковава душата, защото напомня 
за зимата и края на живота, който умира с есента… 

Ели, излязла от ледената клетка на стаята си, се гмурна в 
слънцето. 

Освободена от лепкавите пръсти на лятото, което още я дър-
жеше в омаята от съприкосновението с тези, които обичаше и 
чрез които съществуваше, тя прескачаше сенките по пътя си и 
бързаше за среща. Бе облякла най-красивата си рокля, (според 
нея, защото знаеше, че на него няма да му хареса) и почти тича-
ше, за да не закъснее (това на нея не би й харесало). До филма 
оставаха десетина минути. Профучавайки през градинката пред 
Народния театър, на нея й се стори, че едно дърво й помаха с 
клоните си – като с ръка. 

Встрани от водовъртежа пред входа на киното, Никола й по-
маха с ръка. Не се усмихваше с устни, само с очи. Тя не се усмих-
ваше с очи – само с устни. Удави го с усмивката си и не му пода-
де ръка. 

- Май много си бързала…- подразни я той. 
- Защо? Да не съм се зачервила? – тя притеснено погали бузи-

те си с две ръце. Топли бяха, но не прекалено. 
- Напротив, цялата си бяла… Първо помислих, че си паднала 

в каца с вар, а после, че си забравила да оставиш престилката си 
в лабораторията… 

Ели продължи да се усмихва, макар думите му да я удариха 
повече, отколкото очакваше. Почувства се несигурна и уязвена. 
Подхлъзна се – по гладката стена на капсулата си. Не падна, 
защото се видя в гладката стена на отсрещната витрина. Красива 
бе -  с бялата си френска рокля без гръб, оголила краката й цяла 
педя над коленете – стройни, гладки, черни, все още с мирис на 
море и вятър.  

- Внимавай да не паднат очите ти, докато ме гледаш… - не се 
шегуваше, удряше с думи… 

Когато филмът свърши и киното уморено се облекчи от то-
вара си, течението на тълпата бавно ги изхвърли на брега си. 
Вървяха и мълчаха, изхвърлени далеч от времето, в което същес-
твуваха. Вървяха и мълчаха. Не знаеха как, но знаеха, че това, 
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което мислят – за филма, който бяха гледали и за света, в който 
живееха – твърде много си прилича…  

Разделиха се без думи на неговата спирка. Тя продължи към 
дома си, прескачайки ледените сенки на дърветата и сградите. 

„БРАЗИЛИЯ” 

Гледах “Бразилия”. 
…Гледах белия лист пред себе си с това единствено изречение и не 

можех да продължа… 
Защото, който е гледал „Бразилия” знае, че с това изречение съм 

казала всичко.  
В него е празнотата, която остава след филма у зрителя. В него е 

ужасът, който ни вдъхва един свят на терор… В него е сляпата болка 
от едно бъдеще, което принадлежи на общество от безличности. 

Не мога да продължа. Мисля за моя роман – онзи, който ще напи-
ша… Онзи, в който ще опиша терора. Не терора в моя свят, грозни-
ят и скрит терор на хората от портретите по стените, които 
демагогстват с понятия като “свобода” и “необходимост” и които 
доказват на практика необходимостта от “несвобода” и свободата да 
бъдат необходими… Не и гротескния и откровен терор от „Брази-
лия”, при който въоръжени маски нахълтват през стените на дома 
ти и те завличат там, откъдето никога не се завръщаш… 

В моя роман ще опиша терора, който е комфорт, който не се усе-
ща, който не се подозира до момента, в който поискаш нещо, което не 
се позволява. Тогава се сблъскваш с прозрачни стени, които те унищо-
жават… 

И се връщам в началото. Гледах „Бразилия”. Един филм за „мрач-
ното бъдеще”. 

Пиша роман. Една притча за „светлото бъдеще”. И мисля за кон-
вергенцията. Това, за което пиша, и това, което гледах, са двата по-
люса; изходните точки, от които ще се стигне до общия край – едно 
бъдеще, изядено от демагогия и липса на свобода. 

Мисля и за това, че моето общество е изходната точка, от която 
би могло да се стигне и до „Бразилия” и до „Тук, на Земята” (за първи 
път пиша заглавието на бъдещата си книга… страх ме е, че няма да я 
допиша). Тъжното е, че не виждам трети път. Път, по който бихме 
могли да се измъкнем от терора. Защото, мек или брутален – все едно. 
Терорът води до обезличаване. А обезличаването е достатъчно условие 
за регрес… 

Ели остави химикала и продължи да гледа недописания лист. 
Ярки беззвучни експлозии избухваха пред очите й. Епизоди от 
филма се сливаха с представите й, предизвикани от разказите на 
баща й за миналото, онова, отпреди трийсет години, и с предс-
тавите й, предизвикани от думите на приятелката й за настоя-
щето, онова, от ранната пролет… Като ярки беззвучни експло-
зии избухнаха очите й… И изписаните страници от бележника, 
в който пишеше романа си се напълниха с цвят. Картината на 
Застоя, сладката представа за безметежно бъдеще се отдели в ума 
й като суроватка над мляко и се изля  - в края на недописаната 
страница… 
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„ТУК, НА ЗЕМЯТА”  
роман-притча, недовършен 

… Годините минаваха. Десетилетия минаваха. Може би минаха 
столетия? Хилядолетия? 

В света не се случваше нищо, което би могло да разтърси същест-
вуването на човечеството и би могло да послужи като мярка за изми-
налото време. 

Животът вървеше в релсите си, обезопасен от роботите и човеш-
кото доволство. 

… Един старец умираше, заедно с всичките си открития, погребан 
под тонове вода. Но бе щастлив, защото бе успял да направи откри-
тията си, измамвайки “системата за сигурност” и се надяваше, че 
морето ще ги запази за онзи, който би ги потърсил… 

… Едно дете дойде на света, както всяко друго. И като всяко дете, 
то си имаше предпочитания… Но най-любимото му предпочитание 
бе морето… 

Пишеше толкова бързо, колкото ръката й позволяваше. Вече 
нямаше цвят, нямаше образ; всичко бе мисъл… която ръката 
обличаше в думи… 

… Всичко до тук беше предговор към нашата история. Защото 
историята, която искам да разкажа, е историята за възхода на чове-
чеството, а всичко до тук беше застой. Застой незапомнен, хилядо-
летен. Той беше толкова дълъг, че изглеждаше като прекъсване между 
предходната гънка в спиралата на развитието и следващата. Едно 
стъпало-преход между Новата цивилизация и Старата, чиято връхна 
точка беше. 

Трудно е да се направи преценка на Застоя. От една страна, той е 
тресавище, от което човечеството много трудно и много бавно за-
почва да се откъсва. От друга страна - той беше мечтата, идеята, 
волята… целта на много поколения от Старата цивилизация.  

За да стигне до него, човечеството се окъпа в кръв, като вярваше, че 
се къпе в зора.  

За да стигне до него, човечеството изкла планини от трупове, ка-
то си въобразяваше, че изкачва Върха. 

Дали това  бе върхът на Старата цивилизация, или нейното 
сгромолясване – трудно е да се каже. Застоят бе просто замръзналият 
дестилат на всичките й кошмари. 

Какво би казал Застоят сам за себе си? 
Нищо. 
Защото, ако едно общество може да се самоанализира, то не е в 

застой… 
Сложи трите точки и затвори бележника. Уморена бе – да 

пише и да мисли - за обществото, което не можеше да се самоа-
нализира… което отдавна бе изгубило способността си да ана-
лизира и трезво да гледа на себе си. Общество, което в стремежа 
си да изглежда съвършено според нечии нелепи критерии, 
унищожаваше всички онези, които го съставляваха и които - по 
един или друг начин - оставаха индивиди…  

Уморена бе – да пише и да мисли за своето общество, в което 
се опитваше да остане индивид и да оцелее. 
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… 
Дните минаваха, безпроменни.  
Приключили с общообразователната част от обучението си, 

студентите се разделиха на специалности и започнаха да ги 
превръщат в специалисти. Затвориха ги – в лаборатории, в хале-
та и в компютърни зали. 

Дните минаваха – безпроменни. 
И животът преминаваше – без промяна. Отново влезли в раз-

писанията си, изгубили лятната си свобода, хората се врастваха в 
общия си организъм, превръщаха се в органи, които хранят, 
бранят, чистят, мислят или управляват цялото, в което пулсира-
ха. 

Изхвърлила всичките си багри, есента умираше красива. 
Вдъхвайки последните й топли изпарения, Анита, Ренета и 

Ели, изпълзели от прозореца на подземната си лаборатория, 
седяха върху тревата пред нея. Зелената й свежест бе предизви-
кателство към годишните сезони… и към усилията им да синте-
зират зелено багрило. 

- Най-после правим нещо смислено… - думите на Ренета 
увиснаха под трепкащите листа на брезата, които Ели и Анита 
съзерцаваха. 

- Погледнете какъв нюанс на жълто-зелено… ако би могъл да 
се постигне… не чрез смесване на цветове, а… - гласът на Ренета 
отново замря под жълто-зелените листа на брезата. 

Анита и Ели продължаваха да съзерцават неизвестно какво. 
- Всъщност, багрилата не ме интересуват! – троснато заяви 

Ренета и поясни – Много по-интересни са фармацевтичните 
препарати… 

- А, не! – в един глас отвърнаха двете й приятелки, кой знае 
откъде завърнали се току-що…- Не можеш да ни изоставиш, 
Рени! 

Подала глава през рамката на отворения прозорец, който 
гледаше право в краката им, Лилия се провикна : 

- Отбой, момичета… току-що казаха, че няма да ни разделят 
административно на подгрупи по специалности… Просто, кога-
то му дойдело времето, всеки щял да си избере тема за дипломна 
работа и съответно ръководител… Така че, засега отбой… - взрив 
помете последната дума… 

Нечия колба, пълна със съставните части на зеленото багрило 
гръмна, изплю съдържанието си на тавана, а оттам то се стече 
върху тези, които се оказаха под него. Ситни стъклени кристал-
чета се посипаха навред. Никой не пострада… освен тъмните 
ръце на новата им колежка, която се опита да спаси хладника, 
все още висящ цял над котлона… 

Есенното слънце грееше и синтезираше в живите листа всич-
ки багри на Вселената, които човешките очи можеха да доловят. 

… 
Далеч от лабораторията, потънала в прегръдките на парка, 

Ели вдишваше въздишките на листата. Поела дъха им, опиянена 
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от чисто и свежо, тя седна на един гладък дънер и продължи да 
пише недовършения си роман. И беше там, на Земята, след хи-
ляда по хиляда години, когато човечеството трябваше да се роди 
отново. И слушаше заедно с невръстната си героиня изповедта 
на нечие кристализирало съзнание, подредено в най-скритото 
кътче на електронната памет на „системата за сигурност“… 

ТУК, НА ЗЕМЯТА… 

„Хората не искат да знаят нищо за себе си. Хората бързат да жи-
веят и умират, преди да са разбрали какво е живот и защо са живе-
ли… Хората бързат – заети са. Заети са с нищо. Всеки живее така, 
както живее този до него. Всеки живее така, както са живели тези, 
преди него… И никой не се сеща, че животът може да се промени… 

Толкова неща биха могли да бъдат променени…  
Невъзможно е. Ако хората не се променят… Ако не усетят нужда 

от промяна. Ако не поискат промяна… 
Невъзможно е. Хората са затънали в ненужни задължителности, 

измислени кой знае кога и от кого… Хората са престанали да мис-
лят… А с това е престанал и животът… 

…Аз също съм мъртъв. Защото, за да бъде жив един глас, той 
трябва да бъде чут от живи… Защото – мислите оживяват, ако 
някой ги осмисли… 

Моят глас кънти в една празна сфера и този, който ще го чуе, не е 
роден.” 

Ели вдигна лице към слънцето. Лъчите му закачливо си игра-
еха със сенките под дърветата. Знаеше, че и нейният глас кънти 
в празната сфера, в която съществуваше – далеч от света. Знае-
ше, че думите са мъртви… и мислите, заключени от тях… Светът 
се превърна в музика… онази, сред дърветата… онази, която ги 
кара да танцуват с ритъма на вятъра, която… 

ТУК, НА ЗЕМЯТА… 

Чу се музика. Ева никога не беше чувала музика… И някъде-
отникъде прозвуча гласът. Изпълни сферата… помете я… 

„Танцът се е родил с раждането на човечеството. С танца можеш 
да кажеш всичко, защото той е движение… Танц са вълните на море-
то и вълните на тревата. Танц е вятърът. Танц е движението на 
звездите по небесната сфера. Танц са кривите усмивки на Луната. 
Танц са изгревът и залезът… И полетът на птиците е танц… 

И аз самата – тялото, косите ми, душата ми, очите ми…” 
Музика… Ева слушаше. После стената се превърна във вихър… Ева 

никога не беше виждала балет. Тя не познаваше изкуството. Тя никога 
не бе подозирала, че на света има нещо друго, освен познание за самия 
свят. Тя не познаваше изразните средства на изкуството, защото 
беше само разум. И не почувства красотата на звуците, вплетени с 
движения. Тя прие всичко директно – директно прие страданието, 
бунта и отчаянието; директно прие стремежът към съвършенство, 
към откъсване, към “друго”… И не се съмняваше, че е разбрала посла-
нието на балерината от изображението, а то се изразяваше с една 
дума – промяна.” 
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Ели гледаше танцът на дърветата, лудият вихър на клоните, 
трептенето на листата… И падането им… Героинята й се взи-
раше в отново мъртвите стени на своята сфера-училище, към 
компютърния разум на която задаваше въпросите си и търсеше 
познание… И получаваше… не винаги и не само това, което 
искаше… Получаваше това, което трябва… 

ТУК, НА ЗЕМЯТА… 

Вие, които слушате този запис, трябва да знаете, че нямате осо-
бено предопределение, защото не бива да се забравя, че хората се раж-
дат равни и трябва да останат равни през целия си живот. Нашето 
хармонично общество е изградено с труд и вяра; то е най-високото 
достижение на човешката цивилизация, на човешката философска 
мисъл и действие…Ние достигнахме този връх, преминавайки през 
мрачни епохи на национално и класово подтисничество, от които се 
освободихме с кръв… И сега, достигнали нашата крайна цел, няма да 
позволим никому да се опитва да руши постигнатото…” 

Ева слушаше гласът на един от Създателите. Слушаше своя първи 
урок по история. И смътно започна да осъзнава причините за Зас-
тоя… 

Ели пишеше - толкова бързо, колкото бързо ръката й успя-
ваше да улавя мислите и да ги превръща в думи… Образите се 
разпадаха… Само жълти листа плуваха в ума й. 

Падаха… затрупваха я… Листата в жълтата гора… 
И нямаше промяна… 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА 
…Днес съзерцавах живата природа. И видях индивидуалността на 

дърветата… 

ДЪРВОТО 

Седях в градинката пред Народния театър и гледах движението на 
водата. Струята мощно изригваше от скритите устни на фонтана. 
Гледах водните капки на които се разпадаше и пречупващата се в тях 
светлина. Гледах пяната, плуваща върху вълните, пленила слънчевата 
светлина. Гледах слънцето, превърнало водата в злато. Гледах и потъ-
налите му в басейна лъчи… 

Тогава, отразена във водната плоча, видях светлината, проникнала 
в листата на дървото срещу мен. 

Първо беше дървото, после Слънцето. Гледано от моето място, то 
е леко наклонено към театъра. И както го гледах, усетих в него стре-
меж към полет. 

Нямаше вятър. Пълна неподвижност на листата. 
Спряха фонтана. Пълна неподвижност в пространството между 

мен и дървото. В тази статичност видях изкривеното стъбло, черно 
стъбло. И протегнатите нагоре клони, черни клони… на фона на 
златно-зеленото на листата… И почувствах – желание за небе… 
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Пуснаха фонтана. Пространството между мен и дървото се из-
пълни с движение. И на фона на това движение дървото оживя. Вързано 
за земята, то искаше полет, слънце… височина… 

Разкъсано между небето и земята остана то, нуждаейки се и от 
двете. 

… 
Това дърво стана единствено за мен. Стана не просто дърво, а Дър-

вото. Символ на индивидуалността. 
Първо помислих, че Слънцето, позлатило листата му, го е напра-

вило единствено. 
После видях, че всички дървета са различни и всяко има не само 

свое лице, но и свой характер… 
Ели не стана от пейката и не си тръгна от градинката пред 

Народния театър, докато не отгатна какво крие всяко от петте 
дървета, които й заговориха. 

Разбра, че плачещата върба олицетворява Самотната старост. 
Брезата, която стоеше зад нея, по-висока от всички наоколо и 
ръсеща през листата си небе, бе Закрилата. А кичестият кръгъл 
полухраст, който кротко съществуваше до белия й ствол прили-
чаше съвсем точно на Доволството. Най-много я затрудни едно 
дърво, точно през алеята, срещу Дървото. Не бе високо, нито 
ниско; ни тънко, ни широко. Първо й заприлича на Посредстве-
ността, но после почувства, че не е точно така. То беше добро и 
сиво, готово да помогне, без да разбере. Разбра, че то бе Ограни-
чеността. 

Когато си отиваше, Дървото - широко, благородно и поли-
тащо, докосна златните й бузи със златните листа на пръстите 
си-клони… 

… 
Купонът, с който каратистите решиха да открият началото 

на спортния сезон бе в разгара си, когато Ели влезе. Бе полутъм-
но сред разноцветните глобуси на “мекото кафене”, както го 
наричаха студентите, макар да бе по-точно да се каже „препода-
вателското кафене”. Вместо столове, покрай кръглите му масич-
ки имаше кресла. Всички присъстващи бяха насядали в тях, тихо 
бъбреха, или се опитваха да слушат джаз, вплетен в индийски 
фолклор. 

Изведнъж ослепяла, Ели стоеше на прага без да знае къде да 
отиде. 

- Ели, насам… - чу тя гласа на сенсей – Всички първо идват 
тук, това е изненада… 

С все по-изострящи се сетива тя тръгна в нужната посока и… 
Цялата стена, в дъното зад декоративната преграда, бе осве-

тена. По нея бяха разхвърляни различни късчета природа… 
Изгряващо червено слънце между черни канари. Изсечен си-

лует на каратист в слънчевия диск. 
Планинско езеро в гнездо от синкав ледник. И в него се ог-

лежда каратист. 
Застинал на върха на пръстите си, почти политнал, полуп-

розрачен каратист се бори с настъпващия прилив. 
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Море и вятър, прекършен гребен на вълна, изхвърлен към 
безбрежна канара се мъчат да съборят трениращ на ръба й кара-
тист. 

Сред свежото зелено на ливада, под кривата чернилка на из-
съхнало дърво, над бели облаци, или сред палми – все каратисти 
поздравяваха изгряването и залязването на двете земни светила. 

Красиво бе. Като хипнотизирана Ели стоеше сред пищната 
природа, уловена в дванадесет платна… 

- Харесват ли ти? Ако ти харесват, избери си нещо, ще ти го 
подаря… - Жана стоеше до осветената стена далечна и изящна 
като жрица… 

- Харесват ми. Прекрасни са… - смутено каза Ели.   
Жана се усмихна и отново се превърна в момичето от трени-

ровките. 
- Не съм художничка, но се опитвам… бих искала… да стана 

някой ден… - тя продължаваше да се усмихва, а пъстрите й очи 
се криеха зад дългите й мигли, страхувайки се да погледнат све-
та… 

- Но ти си художничка вече … Нали това е твоята първа из-
ложба…  – сенсей окуражително й кимна – Да не забравиш, че и 
на мен си обещала картина-две. Но аз ще си платя, и да не спо-
рим. Когато продадеш картина, тогава най-добре ще разбереш, 
че си художник… 

… 
Отново затворена в шестте си стени, отново далеч от света, 

Ели съзерцаваше звездите през прозореца на стаята си и пише-
ше.  

Отново събираше мигове. Ловеше с ума си, бодеше ги върху 
хартията като цветни пеперуди ги редеше, или като екзотични 
цветове ги изсушаваше, притискаше ги между белите си стра-
ници и ги подреждаше в хербария си – дневник. 

Отново се опитваше да не изгуби завинаги родилите се мис-
ли в самотния й череп и ги записваше върху хартия – поне с 
нещо да ги сподели, щом няма с кого… 

Пишеше - пленена в собствената си клетка… и оцеляваше. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

„Кое е онова, което превръща една картина в изкуство?” – често 
съм си задавала този въпрос, но никога досега не съм могла да си отго-
воря на него. И това е, може би, причината, поради която не поисках 
истински да стана художник.  

Когато чета една книга, аз винаги знам дали е изкуство, или не е. 
Когато гледам филм, е същото. Не знам защо, но знам. И всичко е 
ясно… Това е хубаво - това не е. Това е изкуство - това не е. Това е 
шедьовър -  това не е… 

Но с картините не е така…  
И едва днес разбрах защо. 
Просто – човек купува всякакви книги и чете – ту хубави, ту не. 

Редуват се. И разликата се откроява. Ако не си виждал ден, как ще 
знаеш какво е нощ?! 
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С филмите е същото. 
Но не и с картините. 
Когато влезеш в изложбената зала – всички картини са едни и съ-

щи… Ако си в “Лувър” – те са шедьовър, лоши няма – не можеш да 
сравниш. Ако си другаде – шедьоври няма – и пак не можеш да срав-
ниш… 

Днес бях на изложба… 
… Нямам предвид онази, в „мекото кафене”… това беше преди 

дни… То не беше изложба, а откровение…  
Не мога да пиша повече. Не искам – да измислям умни думи, с ко-

ито да обясня защо искам да седя пред моята картина (не моята, коя-
то нарисувах, а онази, която Жана ми подари) да съзерцавам синкавия 
глетчер и бялото слънце, които се отразяват в очите ми… или аз се 
отразявам в огледалната повърхност на планинско езеро… 

Ели остави химикала и потъна в планинското езеро, превър-
нала се в полупрозрачна сянка на фона на безбрежни върхове. 
Картината бавно се разпадна. Мислите й се разпиляха, хукнали 
след всяко от изтърваните къшейчета душевен комфорт.  

Всичко се разпиля. Стените на стаята й станаха прозрачни, 
после съвсем изтъняха, накрая изчезнаха. Седнала върху шаре-
ния килим на пода, Ели се оказа във въздуха – също като в онази 
стара арабска приказка… а после, съвсем като в живота, се при-
земи. Накрая се оказа, че все още стои пред входа на изложбена-
та зала… 

Пак времето бе спряло. Пак бъдещето беше бяло. Пак – тряб-
ваше да избере.  

Избра. Но не разбра, че е избрала. 
Стоеше на прага – преди два часа ли беше, преди пет ли, 

преди век ли – и гледаше - как с последните си за този ден лъчи 
слънцето се закача с последните за тази година листа на дърве-
тата. Красиво и топло бе – вън. И като хладен зандан бяха сгра-
дите – вътре. 

- Какво ще кажеш да пийнем по нещо, а? – отсечено и рязко, 
съвсем не с тона на целия въпрос, неговото „а” я стресна. 

Ръката й с часовника подскочи към очите… тогава, преди пет 
часа… Видя, че Люба вече навярно е изпила кафето си в компа-
нията на Зорка и на Мина, и реши, че… 

- Ами, не е зле… Да пийнем по едно кафе, където кажеш… - 
тя безразлично вдигна рамене и тръгнаха. 

Дори не видя светлината, която бе запалила в очите му. 
Вървяха между сградите, между хората, между трамваите. И 

разговаряха – за изложбата. Не мислеше като нея, но мислеше и 
смислено изразяваше мислите си. Спорейки с него, тя открива-
ше своите… И преоткриваше - изкуството на разговора…  И 
всичко онова, което бе изгубила, изгубвайки възможността да 
разговаря с близките си. Дали пък той не й бе станал близък? 

Най-после стигнаха до „червеното кафене” – кой знае защо 
захвърлено в най-многолюдното място в града. Едва намериха 
два пластмасови стола на крайна маса и седнаха. Човешкият 
поток неспирно се лееше край тях. Ели не можеше да си предс-
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тави защо това кафене е по-добро от останалите. Навалицата 
вътре и вън я подтискаше, притискаше… почти я смаза. Дойде 
келнерката – млада, изящна, учтива… 

- Какво ще обичате, моля? – запита с усмивка, въпреки блъс-
каницата вътре и вън, въпреки пълните маси, въпреки безкрай-
ните поръчки… 

- Кафе и бира – кратко отговори Никола и продължи разго-
вора си с Ели. 

Тя вече бе разбрала защо това кафене е предпочитано пред 
останалите. Преди да е успяла да довърши сложното си изрече-
ние, келнерката отново бе при тях с поднос с кафе и бира. С лек 
реверанс й поднесе порцеланова чашка с позлатен ръб и надве-
сена над Никола запит : 

- Как предпочитате бирата – с пяна или без пяна?  
Верен на инстинкта си, той отвърна без да се замисли: 
- Един ред с пяна, един ред без пяна и така на три реда… 
Млъкна смутен, с миг закъснение разбрал, че момичето не е 

заслужило подобен отговор. 
– Шегувам се, налейте я без пяна… 
- Разбрах – отвърна тя с усмивка, но в очите й остана сянката 

от още един камък, стоварен върху душата й… 
… 
Стените на стаята бавно оплътняваха. Затваряха се. Затваряха 

я. Затвориха я. 
Седнала върху твърдия и плътен под, тя пишеше и думите 

сами залепваха за белите страници. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес бях на изложба. Като на поклонение. 
Тръгнах от подножието… Дълъг бе пътят нагоре. И тягостен. 
Първи етаж : Френска живопис. Напълно абстрактна. Големи пет-

на върху големи платна… Нещо, приличащо на раздърпан гоблен; нещо 
– на платнище от стара палатка…  

И съвсем черни платна имаше… Само релефът на черната боя е 
различен. 

… „Линиите на дървото”; „Надраскване върху дърво №8”… На-
татък - бяло боядисана дъска и издълбан, вероятно с нож равностранен 
триъгълник ( вписан в равностранния четириъгълник на рамката)… 
Дали на Дървото би му харесало? 

Продължавам напред – „Десет произволни линии върху телефонен 
указател”… 

Отново петна, драсканици, плетеници… и нещо, приличащо на 
торс… и нещо, приличащо на лице… 

Вървях и гледах. Очите ме боляха. И въпросът „Защо това се нари-
ча изкуство?” обсебваше мисълта ми. Защо тези нелепи неща са пре-
косили половин Европа, за да ги видя? Защо обикалят цял свят – за да 
ги гледат… И защо авторите им се наричат художници. 

Вървях и гледах. Спирах се пред някое платно… и си мислех, че бих 
била щастлива, ако го имах в стаята си… Бих била щастлива да 



356 
 

потъна в гънките му и да съзерцавам онова там, скритото… отвъд 
гънките… отвъд… 

Втори етаж : Родна скулптура. Името на скулптора няма да го 
спомена. Грозни метални отливки, гротескни „Очаквания”… Ост-
рите ръбести форми раздраха душата ми. Подгониха ме – далеч, вън 
от залата… Душата ми, продраната, капеше праз дупките си – не 
избягах… Накрая видях един кон, може би Пегас, овързан с метални 
въжета за земята… Заболя ме – все едно, вързаната бях аз. 

Продължих нагоре… 
Трети етаж ; 
Четвърти етаж : 
Пластика, живопис… Цветове и форми се разливаха край мен, ка-

то море. Но бях суха.  
Вървях и гледах. И не виждах. Спирах пред някоя картина, стату-

етка, счупена ваза или изсъхнал клон. И не виждах… 
Тогава започнах да мисля за качеството… Онова неуловимо нещо, 

което съществува в нас и/или извън нас, но все едно, съществува. И 
разцепва света на две. Тук има качество. Там няма. Тук е хубаво. Там – 
не. Тук има изкуство. Там – не. 

Вървях сред празното и мислех, че качеството бе онова, което по-
роди въпроса „Защо това се нарича изкуство?” - на първия етаж. Ка-
чеството беше онова, което отговори на въпроса - на втория етаж. 

Вървях сред празното, нагоре, и отговорът резонираше в мен. Не в 
мисълта ми – другаде. Но все едно къде, той беше до болка осезателен и 
категоричен. На първия етаж имаше качество. И залата беше пълна. 
На втория етаж имаше нещо… Нагоре – не. 

Пустота. 
Сега си мисля, че ако бях започнала да слизам, нямаше да възприема 

нещата точно така. 
Кой знае?  
Вече не мога да проверя. 
Тогава?!Седнала съзерцаваше своята картина с прозрачно 

езеро под снежни върхове. А после потъваше в картината на 
Жана. И пак не знаеше кое превръща едно платно в изкуство, 
друго - в красив предмет, а трето – в нищо. 

… 
Почистена и проветрена, подземната лаборатория отново ги 

прие.  
Животът пак потече, какъвто бе. 
Дърветата умряха – до пролетта, забравили за слънце и за по-

лет. А хората, отдавна мъртви, не забелязваха това. 
Студентите четвъртокурсници бавно започваха да се прев-

ръщат в специалисти. И си оставаха деца. Кога ли остаряват 
хората? Кога ли помъдряват? Или оставаме деца дори когато децата 
остаряват… 

Помъдряла повече от връстниците си, опитвайки се да изг-
лежда по-сериозна от тях, Антония наблюдаваше детинските им 
постъпки и още по-детинските им реакции. Ивайло, който като 
кристализационен зародиш събираше около себе си хора, днес 
пак разказваше нещо, на което и сам не си вярваше. Защо ли му 
вярваха другите? Също като в гимназията, когато… не-е-е като в 
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гимназията се държат Йордан и Анита… Скрити зад пердето, те 
държаха ръцете си и се гледаха в очите като че ли за първи път се 
виждат… А после, неразбрали се за нещо се скараха. Той излезе 
навън през прозореца, за да пуши, а тя се задълбочи в изучава-
нето на механизма на органичните реакции като че ли са най-
важното нещо в света… а Йордан се държи като в прогимназията… 
не-е-е така се държи Юлия, тичайки между двата плота и готова да 
изпочупи всичко по пътя си, само и само да има възможност още по-
силно да пищи, докато я гонят… Най-после я хванаха в ъгъла. Вече 
се чуваше само учестено дишане, накъсано от изблици на смях. 
Отегчена до смърт от всички край себе си, Антония се огледа за 
Ели… Поне тя се държи като нормален човек и с нея може да се гово-
ри… Колбата й кротко вреше, хладникът послушно връщаше 
изпаренията й обратно в нея. Контактният термометър ритмич-
но цъкаше и поддържаше температурата в маслената баня на 
нужното ниво. Антония погледна рецептурата и разбра, че през 
следващите два часа колбата все така кротко ще си ври, а Ели би 
могла да е навсякъде. Леко разочарована, тя тръгна към кафене-
то сама, тъй като и нейната колба трябваше кротко да чака в 
банята с лед още около час, преди да започне следващия процес. 
Едва излязла в коридора, тя чу ритмично броене -–"ич-ни, сан-
ши; ич-ни, сан-ши”. Спря за миг окаменяла. Кой знае защо сър-
дити на въздуха край себе си, Ели и Анастас го ритаха с отмере-
ни удари на височината на главите си. Е, това вече е като в детс-
ката градина… Почти отчаяна от света и хората край себе си 
вдигна рамене и продължи. 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ  

Нощ е. Не съм писала в дневника толкова отдавна, че се страхувам 
да погледна от кога… 

Четох. Четох себе си – почти всичко, което съм писала със своята 
ръка… Цяла нощ четох. 

Най-добри са рецензиите ми – само те не са загубили нищо с годи-
ните. Може би наистина трябваше да уча кинознание. 

Може би наистина трябва да се замисля за живота си… 
Отново празни думи. Инерцията на задължителното ме влече. Не 

мога да посегна към друго, преди да съм свършила с това… А тогава ще 
е много късно. И аз ще бъда много уморена… Дали ще бъда жива след 
това? Почти прегазих задължителното следване. А то прегазва ли 
ме? Ще оцелея ли – докрай? 

Отново празни думи. 
Натежа главата ми. Ще спя. 
Утре ще постя и ще правя азани; ще съзерцавам; ще бъда далеч 

(накъде ли по-далеч от сега?!). Вдругиден татко ще дойде у дома… Как 
бих искала да имам собствен дом и „у дома” да бъде истинско… 

Димитър дойде един ден по-рано. Тихо бе в празната къща. 
Люба и Пешо бяха за няколко дни в провинцията. Ели седеше 
на пода в средата на стаята си и гледаше право в една догаряща 
свещ. Не го забеляза. Или не поиска да го забележи? Той изчака в 
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хола на хазаите, докато свещта догоря. Тогава тихичко почука на 
вратата й. 

- Влез, Димка, разбрах, че си дошъл… знаех, че ще дойдеш 
по-рано… - гласът й бе равен, без намек за емоции. 

Той влезе. Стоически издържа хладното посрещане. Не я 
стресна – ни с дума, ни с жест. Тя продължаваше да седи в среда-
та на пода, без да помръдва и без да продума повече. 

- Може ли да включа осветлението? 
Тя кимна. Светлината я огря - лицето й бе мокро от сълзи. 

Пробуди се и потъна в прегръдките на Димитър. После думите 
се изляха. Равни и гладки, каквато бе станала тя. Когато свърши 
му даде всичките си дневници, бележници – “за себе си” и “за 
света”, тетрадки с огънати краища, папки с подвързани маши-
нописни страници и просто купища бели листи, изписани на 
ръка… 

- Моля те, прочети ги, Димка, моля те… - гласът й, като из-
лъскана пързалка се хлъзна и го повали – Ако поне един човек 
не ги прочете, ще съм мъртва… Тати? 

Тя заспа, изтощена от глад и съзерцание.  
Той чете цяла нощ. И пак както някога, когато бдеше над съ-

ня й изгарян от температура, и слушаше бълнуваните й стихове, 
не знаеше – дали това , което бе прочел е литература, или е бъл-
нуване. 

Болеше го. Цяла нощ душата му се гърчи – но не разбра за-
що. Дали защото това, което бе прочел пробуждаше душите и 
пробудени, те виждаха ада край тях… Или - защото бе надник-
нал в нейния ад.  

На сутринта се събудиха.  Тя - по-цяла. Той - по-млад… 
… Валеше дъжд. Ситен - като мъгла. Студено беше в белия 

сумрак. Хората се разминаваха като привидения, автомобилите 
гледаха с пламналите си очи като м лами, къщите свити, трепе-
реха… 

Димитър и Ели вървяха ръка за ръка с грейнали лица. Отива-
ха на кино, както някога. Спасени, на крачка от ръба. 

А после се прибраха в мрака – ръка в ръка. Все още затворени 
в капсулата на филмовото време те мълчаха, докато щракна 
входната врата. Ели седна на пода в краката му и без думи взе 
бял лист с химикал.  

Тя пишеше. Той четеше. 
- За първи път гледах филма преди почти половин година. Хареса 

ми, но не толкова, колкото “Похитителите на изчезналия кивот”… 
Върхът на химикала й замръзна. В паузата взрив помете стая-

та и пред очите им – не “като на кино”; не “кадър след кадър” – 
изведнъж, изцяло се появи-видяха-преживяха-спомниха си всич-
ко от “Кивота”… Тогава Ели продължи. 

- Може би е така, защото тук (“Индиана Джоунс и храмът на об-
речените”) бяха попрекалили с невероятните неща. 

Нещо помръдна в съзнанието-картина-представа-мисъл-
докосване на Димитър и Ели бързо-бързо добави : 
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- Нямам предвид култът към Кали, а падането с лодка от самолет 
и прочие. Бих казала също, че тук имаше повече бой и по-малко специ-
ални ефекти, но твърде много змии, стоножки и супи от очи. 

Бяло поле за миг връхлетя представите-спомен на двамата. 
После Ели продължи : 

- Имаше и един невероятен, жесток обред, но в тази сцена липсва-
ше тайнствеността, мистиката и цялостната атмосфера на свръ-
хестественост, която бе постигната в момента, когато капакът на 
кивота бе вдигнат. 

Енергийният вихър, пропълзял от затвореното пространство, 
скрило къс материя, чужд на човешката общност, ги обви и ги 
запрати в друго измерение. Затворила очи, Ели пишеше.  

- Струва ми се, че и Индиана Джоунс  позагуби малко от ореола си 
на учен-познавач на древната история, философия и религия. Нищо 
не спечели като бияч – в “Кивота” по-добре се справяше с противни-
ците си.Може би спечели само малко слава на авантюрист. 

А може би аз съм прекалено строг критик? Може би “Похитите-
лите на изчезналия кивот” бе първият филм, в който специалните 
ефекти, тайнствеността, историята и екшъна се спояваха до съвър-
шенство и съвършено дозирани го правеха най-добрият филм от жан-
ра, който бях гледала. Превърнах го в еталон за сравнение и той стана 
неуязвим. 

Димитър кимна с глава и с дрезгав глас промълви : 
- Наистина, по-хубав беше… Но си права. Когато човек пре-

върне нещо в еталон, той престава да вижда недостатъците му, 
вижда лошото в това, което сравнява… 

- И все пак – поставя ли филма въпроси пред зрителя? Поражда ли 
мисли, идеи? Какво проповядват авторите чрез него?  

Безспорно – добро и стремеж към човешко щастие… Простото 
щастие на земеделеца, радващ се на плодовете на земята; на родителя, 
прегърнал своето дете… И щастието да даряваш добрина. Чрез све-
щения камък на Шива, чрез освободените деца, чрез това, което носиш 
в себе си… 

В тази насока може да се пише още много, но за това друг път ще 
пиша. Сега искам да пиша за друго. 

Искам да пиша за изтръгнатото сърце, което туптеше в една 
чужда ръка, но поддържаше живота на своето тяло; за сърцето, което 
изгоря, когато тялото му изгоря… Искам да пиша за странното – за 
странното в нас и за странното, което ни обкръжава. Искам да пиша 
за енергията, която всеки от нас притежава… Искам да пиша за изгу-
бената власт над нея и за властта да я овладеем… Искам!!! 

Димитър бе приютил ръцете й в ръката си. Те бавно поглъ-
щаха топлината му и ставаха живи. 

- Толкова много бих искала да надникна там, където дремят 
скритите възможности на тялото и на духа ни… Толкова много 
бих искала да открия своите и да ги отключа… Понякога мисля, 
че съм на крачка от тях… Каква ти “крачка”… на един молеку-
лен слой… Ще мога ли някога да се отключа?! 

Димитър я бе приютил в прегръдката си. Тя поглъщаше топ-
лината му и ставаше жива… 
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ПЕТДЕСЕТА ГЛАВА 
Уличните лампи изливаха синкавата си светлина върху паважа 
през пелена от мъгла. Мъглата се впиваше в дрехите, попиваше 
и стигаше до плътта. Телата замръзваха и се сливаха с тъмните 
сенки на града. Хората обитаваха отреденото им пространство 
без да се замислят за това. Като диви бозайници или като мрав-
ки, те следваха своите пътеки – всеки ден минаваха покрай съ-
щите олющени сгради, разбити первази, тротоари и кофи за 
смет. 

И само понякога, рядко - по за някой час, излизаха от гладко 
излъскания път. 

Сините улични лампи изливаха светлината си върху главите 
на минувачите и още повече ги приспиваха. 

Синьо бе… Навсякъде… Както тогава… 
Само чудовищата бяха други. Бяха нейните, не чужди. Ядяха 

нейната душа. И друг спасяваше я, както някога спасявала бе 
тя… 

Музиката като океан изпълни залата. Удави я. И оцеля. 
Плътният звук на рояла влезе в главата й. Помете я – ревът на 
оркестъра… Изчистена беше - душата й. Свистяха цигулките, 
гърмеше металният глас на тромпетите, тътнеха барабаните – 
извисиха се – като вълна… Миг преди гребенът да се скърши, 
настана пълна тишина. Всички затаиха дъх в очакване на след-
ващата част. Диригентът, усетил върховното напрежение в зала-
та, изчака още миг, преди да вдигне палката и… Тишината бе 
раздрана от продраната кашлица на виолончелистката. Изгуби-
ла дъха си, жената кашляше до задушаване… Не можеше да 
спре.  

Свит на топка, на стола до Ели и Никола не можеше да спре. 
Изгубил дъха си, без глас, смееше се - до задушаване. И целият 
ред се тресеше. Колкото повече се тресеше редът, толкова повече 
без дъх оставаше.  

Виолончелистката най-после кихна. Целият ред се разтресе 
от смях. 

Изгонени бяха всички чудовища. Затрупани бяха – под 
смях… 

Вървяха в синия мрак – по двата ръба на тротоара. И говореха 
– за всичко. Всяка дума пораждаше друга; всяка друга поражда-
ше тема. Вървяха в синия мрак – далеч от всички чудовища. И 
всяка тема беше за музика… Когато стигнаха до безистена, зад 
който бе домът й, онзи, през който минаваше чертата, която 
разделяше света на две, те спряха. Замълчаха. Секундите мина-
ваха край тях като препускащи коне… 

- Когато се разсмях… по време на концерта… - когато Никола 
преглътна, брадата му подскочи така, сякаш полска мишка про-
бяга в трева … - Това… Ще промени ли отношението ти към 
мен? 

Гледаше я право в очите. Зениците му бяха свити, готови да 
поемат удара на думите й като взрив от светлина. 
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- Към по-добро или към по-лошо? 
Лицето й бе сериозно, както винаги. Дори в очите й, потъна-

ли зад гъсти мигли, не припламна светлина. Миг- два. Усещаше, 
че с третия миг ще падне. Тогава тя се разсмя… 

- Вече май ти от шега не разбираш… 
… Вървеше през тъмния град. Не искаше да се вози в тро-

лея… Не искаше никой край себе си – само нея… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ  

… Днес бях на концерт – когато се давех… когато син мрак изпъл-
ни ума ми и зад всяка вълна в синьо се криеше грозно чудовище… 

Днес едно момче ме покани на концерт и изгони всички чудови-
ща… Накара ме да се смея. С глас и със сълзи, до без дъх… Колко отдав-
на не съм се смяла така… А дали някога съм се смяла? 

После вървяхме в синия мрак и говорехме за музика. Винаги съм 
мислила, че познавам класическата музика – автори, произведения, 
теории… Може би така съм мислела, защото много съм обичала кла-
сическата музика (когато пиша “класическа музика”, имам предвид 
всичко – цялата класика, предкласика, романтизъм и прочие направ-
ления в него – от Монтеверди и Бах, та чак до Равел и дори Гер-
шуин)… Навярно е така, защото - откак се помня, тя все край мене е 
звучала (поне през първите ми пет години, когато живеех с Биляна и с 
дядо)… 

Разсеях се… Спомени, спомени… Малко момиченце с червена рок-
личка на розички поднася червени рози на дядо си, на сцената… Спо-
мени, спомени… За друго исках да пиша… 

… Обичам да говоря с Никола за музика, защото се уча… 
(И малко на шега – обичам да слушам с Никола музика, защото се 

смея)… 
(А сега съвсем сериозно – все повече се страхувам от близкото об-

щуване с хората… Вече знам – моите думи болят… А чуждите – 
думи, погледи, жестове, заедно с цялата явна и скрита информация, 
съдържаща се в тях, се плъзгат по повърхността ми като водни капки 
по аналитичночиста лабораторна стъклария…) 

… Днес мечтах – когато се давех в син мрак… 
Мечтах за море… за слънце и вятър, за разбити вълни, зад които 

не дебнат чудовища… 
И се молех – за бряг, за мокър пясък… за две хванати ръце… 
Молех се – за свобода, за синева, за слънчева ката и слънчева пъте-

ка… Молех се – за нечие присъствие… Присъствие-дух, присъствие-
разум… 

Молех се – не знаех за чие… 
… 
Задимено и душно бе, „като в лисичарник”. (Макар никой да 

не знаеше как точно изглежда един лисичарник, всички студен-
ти намираха, че кафенето над преподавателския стол прилича 
точно на такова нещо). Насядали около две допрени една до 
друга кръгли маси, всички от групата на синтетиците разпалено 
коментираха резултатите от току-що приключилия тест. Отпус-
нати и доволни, те почти бяха забравили, че учебният ден още 
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не е свършил. Лилия, загрижена като квачка за пилците си, ги 
подкани да тръгват към следващия час. Вой от нестройни гласо-
ве й отвърна, примесен с тракане на допити чаши и стържене на 
столове. 

- Когато ми разказаха за този човек, изобщо не повярвах… 
Нямаше и да повярвам, ако не видях… Може да излъчи такава 
енергия от ръцете си, че залепвайки длани върху стена, да се 
покатери по нея… 

- Но това е спорт… дори има състезания… катерят се по ска-
ли, като използват само пръстите на ръцете и на краката си… 

- Изобщо не е същото. Говоря за стена, а не за скала… и не за 
пъхане на пръсти в пукнатини, а за залепване… 

- Не вярвам. – твърдо заяви Лилия, слизайки по стълбите след 
всички – Или не си разбрал, или се правиш на интересен… 

- Ти нищо не си разбрала. Говоря за скритите резерви на чо-
вешкото тяло… 

Ели наостри слуха си – точно тази тема я вълнуваше. 
- Когато е поставен в екстремни ситуации, човек е способен 

на невероятни неща… Бях чела някъде, че за да се спаси от на-
падение на бяла мечка, един катастрофирал в тайгата пилот с 
един скок се качил върху крилото на самолета си… - тя изостана 
с две крачки и се вмеси в чуждия разговор. 

- Какво ли не пишат… Не можеш да вярваш на всичко. – 
мъдро заключи Лили. 

Ели си помисли, че е точно така, но в същото време много й 
се искаше да вярва, че човек може да отскочи до височината на 
самолетно крило. 

Анастас заби пета в последното стъпало. 
- Сериозно? Разкажи ми за това… 
Ели разточително описа картината, в която бяха потънали 

очите й. Не тези, които се блъскаха в подносите с мазни чинии, а 
другите, чрез които беше навсякъде. Анастас прехласнато слу-
шаше и почти си представяше, че е на мястото на авариралия 
пилот, а Лилия трезво броеше минутите, които остават до нача-
лото на следващата лекция. 

Подредиха се на чинове, също като ученици. Бяха точно кол-
кото един клас. Като ученици извадиха тетрадки от чантите си – 
едни започнаха да пишат това, което беше „новият урок”, други 
начертаха мрежа за игра на точки върху последната свободна 
страница… имаше и такива, които превърнаха химикалките си в 
тръбички и целеха катедрата с куршумчета, направени от сдъв-
кана хартия. Ели беше от тия, които пишеха – обичаше да учи 
уроците си в час. Анастас я уцели с бележчица, свита на фуний-
ка – „Можеш ли да намериш една книга – „Черната и бялата 
магия”?” Антония гледаше всички край себе си с усещането, че 
пак е попаднала сред непълнолетни, в различен стадий от раз-
витието им... 

- Страхотна книга, вярвай ми… Разказваха ми, че години на-
ред си стояла затрупана в Народната библиотека, а когато я 
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потърсили, тя се самозапалила и изгорила целия рафт с книги, 
на който била… - Анастас се люлееше на задните крака на стола 
си и шепнеше така, че всички да го чуват… 

Звънецът удари и вторият от двата часа лекции започна… 
Краят му се скри в синята мъгла, която надничаше от прашните 
прозорци на стаята. Умората започна да пълзи, предрешена като 
чудовище.  

Когато свърши часа, Ели я пропъди от себе си и хукна по 
празния коридор. Закъсняваше – за урока по френски. Първа 
пристигна на трамвайната спирка. Чакаше. Мразеше да чака. 
Спирката започна да се пълни, да се препълва… Лилия и Анас-
тас я намериха в тълпата и увиснаха на парапета до нея. Небето, 
паднало до върховете на тополите, прокапа. Стана още по-
студено. Тя чу как ченето й затрака. 

- Днес на обяд не ми повярвахте, но ако искате, мога да ви 
демонстрирам… 

- Какво? – в един глас запитаха двете. 
- За онзи човек, който се катери по стените… Та той може да 

загрее дланите си до такава степен, че ако хване ръката ти, да я 
изгори… 

- Глупости. – отсече Лили 
Ели отново наостри уши. 
- Ходих при него няколко пъти. Разговаряхме, показа ми ня-

кои техники… Не съм добър колкото него, но ако искаш, мога да 
ти стопля ръцете… - очите му бяха толкова близо до очите на 
Ели, колкото бе възможно. 

Тя протегна ръка, гледайки право в очите му. Докосването бе 
като токов удар. 

Бяла светлина проби главата й… Материя и антиматерия… 
„Всеки допир между нас би бил взрив и светлина и нищо”… Беше ли 
го писала? Беше ли го мислила? Беше ли го казала…  

Трамваят дойде скърцайки. Погълна човешката маса в себе 
си. На следващата спирка я изплю – омесена. И глътна следва-
щата хапка. Не остана място за бяла светлина. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

… От няколко дни съм по следите на „Чертата и бялата магия”. 
Какво ли се надявам да открия? 

Всъщност, вече го открих. Търсейки една книга, намерих друга – 
„Майсторът и Маргарита”. Прочетох я и не разбрах защо е забране-
на. Но вече знам – не ми е нужна дяволска метла, за да летя над покри-
вите на града… 

… 
Тази нощ сънувах с отворени очи и не дишах… Не знам къде бях. Не 

знам – ще отида ли пак… Дори не знам ще поискам ли… Бяла мъгла… 
Исках да стигна “догоре” и губех съзнание… После мозъкът ми се пре-
върна в транзистор – чувах музика в главата си. Улавях я от ефира с 
всеки мой нерв… Изгори невроните ми… И се събудих… 

… Бавно пълня гърдите си с въздух… 
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Възкръснах. 
Започва денят. 
… 
… Днес се събудих с желанието да се обеся… 
Три последователни 12-часови учебни дни в една седмица. Твърде 

много са. Твърде тежки са… Твърде тежко е – да се живее… Днес пак 
съм на френски – ще има контролно – пак трябва да уча… Любимият 
ми език – всичко се превърна в умора. 

… 
Тази сутрин, тичайки към лекционната зала, се сблъсках с препо-

давателя си по математика от кръжока. Покани ме да работя заедно с 
него по някаква тема… Трябва да му се обадя до края на другата сед-
мица, за да уточним подробностите… Той все още мисли за мен като 
за добър математик.  Аз още преди две години не знаех каква съм… 
Мозъкът ми изгни. Ще отида ли? Мисля, че не… 

… 
Днес открих, че само книгите могат да ми дадат онова, което би 

ме направило жива… Чуждите книги, които чета и приспиват ума 
ми. И моите книги, които ме будят... 

…Не мога да напиша нищо, което заслужава да бъде прочетено… 
… 
Телевизорът, свил се в най-далечния ъгъл на стаята, тихо жу-

жеше. Бледият му правоъгълник се губеше сред прозорците на 
отсрещната сграда. Ели съзерцаваше тъмното между тях в очак-
ване на филма. Тези вечери започваха да се превръщат в тихи 
празници. Мина влезе с поднос, върху който димяха две златни 
чашки с чай. Аромат на жасмин изпълни стаята. Ели отпи пър-
вата глътка със затворени очи, поглъщайки парата. Бледожълта-
та течност я опияни. Представи си , че е с кимоно – не онова, 
памучното, бялото, с което тренираше, а кимоно от розова коп-
рина с избродирана клонка от цъфнала вишна на гърба… Пред-
стави си… чайна церемония… с кристален въздух, измил глава-
та й от всички мисли, които я затлачваха… 

- Колкото е по-студено вън, толкова по-горещ обичам да е ча-
ят… - звънкият глас на Мина разби чашата, която Ели поднася-
ше към устните си… 

Не златната чашка, която димеше в ръцете й, а онази, друга-
та, от чайната церемония… Филмът започна… Тежко и мудно. 
Мълчаха и съзерцаваха екрана. После заговориха – за изкуството. 
За онова, неуловимото, което превръща – подредените думи – в 
изкуство; съчетанията от цветни петна – в изкуство; техниката на 
свирене – в изкуство; измислената мелодия – в изкуство… поре-
дицата от заснети кадри – в изкуство…  

- За да бъде наречено едно нещо “изкуство”, според мен, то 
трябва да бъде красиво, ако е предмет… А ако не е, трябва да 
поражда представа за красота у този, който го възприема… - 
завърши монологът си Мина и погледна своята твърде млада 
приятелка през рамките на очилата си… 

Филмът напредваше – тежко и мудно. Нищо не се случва-
ше… Само тежко чувство на досада и безнадеждност обливаше 
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зрителя. Еднообразна и делнична самота – твърде пресилена, за 
да бъде реална, но недостатъчно, за да бъде символ… Продъл-
жиха да говорят – за таланта, за живота… и за целта в живота. 

- Вашето поколение няма цел. Вече не помня ние какви бях-
ме. Имахме ли цел, или просто оцелявахме, но вие… - тя замъл-
ча, толкова дълго, та Ели помисли, че няма да продължи… - Вие 
нямате простор… 

Филмът наближаваше края си – тежко и мудно. Свърши из-
веднъж – забавено свличане на пръст в бездна… И някъде там 
долу, на дъното (но зрителят не го вижда) е трупът на героиня-
та… 

- Не съм съгласна – гласът на Ели глухо прокънтя в стаята, из-
веднъж оказала се празна в момента, в който Мина изключи 
телевизора. –Този филм не ми хареса. Но е изкуство… Послед-
ният кадър предизвиква у мен представа за грозно, за труп, за 
смърт, за разруха… но той прави от филма шедьовър… Лошо е 
единствено това, че твърде малко зрители са стигнали до края… 

Разсмяха се в оглушалата от тишината стая – старата пианис-
тка и студентката, изучаваща точни науки… Съгласиха се, че е 
непростимо за един режисьор чак до такава степен да си играе с 
човешкото търпение, защото това показва непознаване и нераз-
биране на човешката психика. Но така и не откриха кое е онова 
неуловимо нещо, което превръща една поредица от заснети 
кадри в изкуство… 

Нощта преваляше, когато Ели изкачи две стълбищни пло-
щадки и се прибра. Вратата тихо хлопна зад гърба й. Загивам… 
от самота… Душът плющеше върху гърба й. Защо ли, когато 
двама самотници се съберат, още по-самотни стават? 

Загивам… от самота… Горещата вода се изпаряваше от тяло-
то й. Защо не мога да докосна никого? Взрив, светлина… и нищо… 
Най-често – нищо… 

…  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

…Не мога да напиша нищо, което заслужава да бъде прочетено… 
Но четох. Днес прочетох за Шамбала… Древно селище, средище на 

окултни знания и култура или  космическа база… Или само мит? 
Или мечта… Мечта за снежни върхове в подножието на небето… 

Силно до болка поисках да стигна в Шамбала… Да открия древ-
ните тайни, да осъществя контакт с Извънземните… и да превърна 
Земята в част от Космическата цивилизация… 

Спомних си своите дванайсет години, когато исках да преодолея 
физическите закони на земята, за да открия тайната на звездите… 

Десет години – същата ли съм? Десет години, през които, малко 
или много съм мечтала за… Извънземните и за неземното, за полет в 
Космоса, за договор с Мефистофел… за “преодоляване на физическите 
закони”… за овладяване на скритата енергия… за… 

Десет години, през които не се промених. Останах при учебници-
те си, с мечтите си… Учебниците са други; мечтите са същите… 

Уморена съм. Не. Препълнена съм. Като чаша… 
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Когато се изпразня, животът пак ще продължи. 
Животът е безкраен. Ще имам време да стигна до Шамбала… 
…Не намерих отражението си в огледалото… 
… 
Не го намери и следващия ден… и следващите дни. Бе стана-

ла прозрачна. Не се учуди – нали я нямаше, нали не знаеше коя 
е, къде е, защо е… Облече дрехите си върху нищото, в което се бе 
превърнала и влезе в деня. Лекциите сутринта, упражненията 
след обяд, тренировката вечерта. И пак. 

Нощите оставаха за нея. Нощите, които обичаше; нощите, 
които я спасяваха… в които доскоро все още беше тя… Избяга-
ха… 

Скрита в жълтия конус на нощната лампа, без да вижда от-
ражението си в огледалото, тя гледаше в пустото. Моливът се 
движеше сам. 

ДНЕВНИК НА ЛУДОСТТА 

Тук свършват всички представи… Исках да опиша този миг… Ко-
гато мислите избягаха…и нищо не остана… 

Тогава още грееха звезди, сега превърнали се в снежни капки… Навън 
вали и сняг по мене пада… 

Мислите избягаха. Единственият начин на съществуване… 
… Вечният кръговрат на мислите – застъпващи се, отстъпващи, 

настъпващи. Затворът на мислите – от него не можем да избягаме, 
защото ако прекрачим “отвъд”, стъпваме в нищото… Кръгът на 
мислите – огледало в огледало; лице в лице; мозък в мозък; мисъл в ми-
съл… дума в дума… без начало и край… 

Държа главата си с ръце, захвърлям я и пиша… Догонвам мислите 
си… догонвам себе си… Не. Не успях. Разпилях се… Не хванах отле-
телите мисли… изгубих ги… Страхувам се…  

Превърнах в капан за себе си единственото нещо, което умея ис-
тински да правя… 

Пиша – за да не полудея? Или полудявам от писане? Кое е…. 
Нощ. На бюрото ми, пред мен, има две отворени тетрадки. Една-

та е “Дневникът” ми. Другата е с лекции по “Фармацевтични препа-
рати”… Гледам ги. В едната лежи болната ми душа, нарязана като на 
дисекционна маса. В другата са формулите на лекарствата, с които 
лекуват душевноболните.  

Страх ме е от формулите. Но знам, че мозък, който е способен да 
ги изучава, няма нужда от лекарствата, които те изразяват… 

Страх ме е от дневника. Но знам, че мозък, който е способен да се 
изучава, ще устои на всичко, вън от себе си… 

Потъвам – все по-дълбоко вътре в себе си… 
Кога ще дойде време да захвърля “Дневникът на лудостта”? 
Захвърли го. Все по-дълбоко потъваше – вън, от себе си и от 

света… 
… 
Красива бе, когато отиваше към театъра в оранжевата нощ 

под натриевите слънца на уличните лампи. И само красотата я 
спасяваше от тежестта на цялата утайка от недоубити чувства, 
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мисли и мечти, която лепнеше в душата й. Тежеше целият жи-
вот, увиснал на врата й като камък (вместо колие) без цел, без 
изход и без надежда - за Друго… Вървеше и подметките залепва-
ха за калните утайки на уличните тротоари… 

Залата бе претъпкана с хора. Витаеше празничен дух. Възбу-
да, напрежение, очакване… „Тръпката” – горчиво-сладкият вкус 
на новото, на необикновеното… Облечени празнично, делнич-
но, пъстро или сиво, присъстващите, все още не станали “пуб-
лика” тихо жужаха. Светлините угаснаха. Представлението за-
почна. Заредена тишина – избухваше в ураган от ръкопляскания 
при всяко многозначително мълчание, при всяка двусмислена 
реплика, мимика, жест… Заредено очакване – проекция на ми-
налото в Днес. Историята се превърна в притча; настоящето в 
символ, а Изходът беше далеч… Потоп от аплодисменти удави 
финала. Нереалност… Залата се изпразни.  

… Бих искала да видя деня… Неудавено утро – от думи… 
Красива бе, когато се прибираше в оранжевата нощ под нат-

риевите слънца на уличните лампи. Свободна бе и стъпваше на 
педя над калните утайки на уличните тротоари… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Тази вечер бях на премиера. Експлозия на затаени чувства. Поме-
тена бе залата – от всичко застояло във всичките глави, които гледа-
ха и слушаха, и мислеха. Започваха да мислят, а после си отидоха. А 
после пак потънаха, залепнаха, загинаха – в катрана на нощта. 

И аз загинах. Удавих се в думи… Не, удавена бях в думи – на следп-
ремиерния коктейл… Всички говореха; всички – възхитени. И само 
говореха, говореха, говореха… Слушах ги и се отравях – с думи… Един 
от моите живи идоли небрежно ми каза – „Скучаете, сигурно Ви се 
спи”… И пак заговориха – за „вечните теми”.  

Слушах ги и се опитвах да открия разликата между мисълта и 
думата; между мисълта и словото; между думата и словото… 

Мълчах и слушах – удавена, отровена, изядена – от думи…  
И точно когато мислех, че изгубена сред този среднощен коктейл 

завинаги ще се откажа от изкуството на думите, чух някой да казва, 
че Пазачът от пиесата станал Пазач, защото нямал избор… Тогава, 
сред алкохолни изпарения и цигарен дим, в затлачено от хора фоайе, в 
главата ми избухна онази бяла светлина, която някои наричат „проз-
рение”…  

И видях Изхода…  
Отключих се и заговорих… Думите… изляха се от мен… Извади-

ха това, което мисля… 
…Казах, че Пазачът сам е избрал да бъде Пазач; имал е избор. Ал-

тернативата е била чашата. 
Имал е избор. Значи – свободен е бил. Значи, свободен е всеки. И все-

ки проблем е решим. Защото всеки проблем може да бъде решен в полза 
на чашата.  

И за всеки съществува свободата на чашата. Казах го и бях свобод-
на. Отровата на думите, която бе плъзнала в кръвта ми, се концент-
рира в Чашата. 
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Свободна бях, когато се прибирах в оранжевата нощ под натрие-
вите слънца на уличните лампи. 

Свободна бях, когато се прибрах в затвора на стаята си. 
Свободна съм сега, когато пиша. Свободна ще съм винаги, защото 

знам – свободата на смъртта е зад всеки ъгъл, от който надничат 
чудовища… 

… И съзнанието за тази свобода ми позволява да живея… 
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ЧАСТ ТРЕТА 

 

КАКВА СЪМ – ОЩЕ НЕ ЗНАЯ 
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ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА 
Вятърът си пое дъх и тежко въздъхна. Конфети, кутии от ша-

рени бомбички, шарени хартии от подарени подаръци, пра-
холяк, сухи клони и ланшни листа се подгониха по пустите ули-
ци. Хората спяха след най-дългата нощ в годината. Само без-
домни кучета ровеха рошави муцуни в кофите за смет и се раз-
минаваха с две заблудили се човешки същества, като ту им вър-
тяха опашки, ту им ръмжаха. И в двата случая по-високото от 
тях им говореше с гальовен глас, а другото изпадаше в състояние 
пред припадък. 

Изведнъж вятърът хлъцна. Изтърва всички дребни предмети, 
с които си играеше, и заспа. Конфети, кутии от шарени бомбич-
ки, шарени хартии от подарени подаръци, прахоляк, сухи кло-
ни и ланшни листа паднаха на земята, върху рунтавите гърбове 
на кучетата, вплетоха се в гъстите коси на Ели и на Дейзи. 

- Мразя вятъра, каква мръсотия… - гнусливо промълви Дейзи 
и кихна. 

Ели разтърси грива, почти както направиха кучетата и про-
дължи по своята пътека. Дейзи продължаваше да киха и да вър-
ви до нея. 

- Сигурна съм, че никъде няма да намерим жив човек по това 
време в целия град, какво остана за такъв, който да продава 
хляб… - почти отчаяно отвърна Ели. 

- Имай ми доверие! Топъл-топъл ще бъде за закуската на на-
шите гладници… - преодоляла моментното си настроение на 
умора и погнуса, Дейзи бодро крачеше по кривите улички на 
града. 

Конфети, кутии от шарени бомбички, шарени хартии от по-
дарени подаръци, прахоляк, сухи клони и ланшни листа се ва-
ляха в краката им. Вървяха ръка за ръка, както някога, забравили 
всички години, които бяха минали през тях. 

…Аромат на топъл хляб и препечени гевреци излизаше от 
старата фурна на вълма като бели къдели или като облаци… 

… 
- Аромат на топъл хляб и препечени гевреци излизаше от 

старата фурна на вълма като бели къдели или като облаци… Аз 
вървях до баба, тя ме държеше за ръка, а аз се дърпах и крещях 
след Дейзи: „Мамо, върни се, вземи ме и мен”… Сълзите ми те-
чаха като река по време на наводнение… - Ели спря за миг и пое 
дъх. 

Филу я слушаше прехласнат с мокри очи… 
- И… - той млъкна подканящо. 
- Ами, това беше. Баба ми купи геврек и забравих да плача. – 

бързо приключи разказа си тя, когато забеляза, че е престанал да 
плаче. 

- А мама? 
- Нищо. Тя и приятелката й отидоха на купон без мен… 
- Да, ама на купон. Не на кино… - тъжно констатира той. 
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Бяха сами в цялата къща. Много празни, двете стаи и малката 
кухня зееха с отворените си врати към тясното антре. Децата се 
чувстваха самотни. Много изоставени от родителите си, които 
бяха отишли на забранен за ученици филм. 

- Ще ми разкажеш ли за училището? – изчерпала арсенала си 
от теми за разговор с десетгодишно момче, Ели стигна до най-
досадната. 

Филу я изгледа с досада, граничеща с презрение. 
- Училището ли? Какво за училището? Тъпо е… - започна той 

с яд и завърши с отчаяние… 
- Защо? – всички сетива на Ели, действащи и закърнели се 

наостриха, доло-вили нещо, което бе болезнено-познато… 
- Всичко знам… нищо ново не учим… и няма с кого да гово-

ря… Скучно е… - каза той и приключи темата. 
Леден мраз скова душата й… Не знаеше колко дълго мълча. 

Не знаеше какво да му каже…  
- Ти защо не отиде с тях? Нали уж си голяма… - гласът му от-

ново бе затлачен с неизплакана болка. И със страх, че тя може ей 
сега да хукне и да ги догони… 

- Не ми е интересно да съм с тях… Предпочитам да разгова-
рям с теб. – гласът й бе толкова сериозен, че той веднага надуши 
клопка. 

- Лъжеш! – изстреля от упор в лицето й – Лъжеш… Знам, че 
умираш да ходиш на кино, знам! Знам!!! 

- Стига. Умирам да ходя на кино. Но всеки ден мога да отида 
на кино и четири пъти на ден мога да гледам проклетия филм… 
А с теб мога да говоря само днес, защото утре си отивам… 

Тишината, плътна, увисна между тях… като перде, като заве-
са, като стена… Твърда – като елмаз… 

- А сега ми кажи за училището… - със свито гърло и съвсем 
целенасочено, Ели повтори въпроса си… 

- Казах ти вече, тъпо е. Тъпи са всички… Аз всичко знам…- 
той тупна на пода с боси крака… не знаеше какво да направи. 

- Не знаеш! – изстреля от упор в лицето му тя – Не знаеш 
всичко. Това е… 

Думите й го изхвърлиха от стаята.  
Затръшна вратата – като плесница в лицето й. 
Не искаше да става от леглото си. Топло й беше в завивките. 

Топло и хубаво. Под възглавницата я чакаше вълнуващо прик-
лючение, скрито в ситно напечатаните страници на „Шогун”. 
Болеше я. От плесницата, която получи. 

Стана. Тръгна с боси стъпки към другата стая. Безшумно от-
вори вратата, влезе на пръсти. Затрупал лицето си под възглав-
ниците на дивана, той се задъхваше от неудържими хлипове. 
Опита се да го прегърне. Той я отблъсна с вече не по детски сил-
ни ръце. Седна и избърса лицето си с опакото на дланите си. 
Гледаха се – очи в очи. И всеки виждаше своите върху лицето на 
другия… 

- Не знаеш всичко. Никой не знае всичко… Знаеш само това, 
което искат от теб да го знаеш… То не е всичко… Знаеш си уро-
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ка в час, добре. Другите не го знаят - пишат ти шест. Още по-
добре. Но това не е всичко. Знаеш за динозаврите. Добре. Знаеш 
столиците на всички държави. Добре. Знаеш за черните дупки. 
Добре. Но, какво знаеш, например, за вирусите? А знаеш ли 
историята на всички държави? Можеш ли да изчислиш радиуса 
на хоризонта на събитията, ако знаеш масата на черната дупка? 

Ели мълчеше задъхана. Не спореше с него… Опитваше се да 
обясни нещо на себе си, но бе забравила точно какво… Студено 
й беше… трепереше… 

Думите й – камъни падаха върху главата му. Всеки от тях 
правеше дупка. От всяка дупка, зейнала, потичаше болка. Иска-
ше да затвори очите си – да не я гледа; искаше да запуши ушите 
си – да не я чува… Искаше – да избяга, да се скрие в стаята си… 
където бе прочел всички книги, плътно затрупали две от стените 
й. Искаше, но остана. В упор я гледаше. И болеше. 

- Никога не казвай, че знаеш всичко, Филу… никога не го 
мисли… Защото, ако знаеш всичко, какво ще правиш на света? 
Ще ти стане толкова, толкова скучно, че ще поискаш да се мах-
неш, да отидеш другаде… А това „другаде” още никой не знае 
къде е… - говореше, а пред очите й бе Бездната. 

И млъкна. Уплаши се, че политайки в нея, ще го отмъкне със 
себе си. 

Сложи усмивка на избелелите си устни, дори пламъче запали 
в дъното на почернелите очи. 

- Разкажи ми за приятелите си. Дейзи ми каза, че имаш цял 
куп другарчета, с които по цял ден играеш… 

- Нищо няма за разказване. – той тежко въздъхна, все едно, че 
бе живял поне пет пъти повече – Нали ти казах, няма с кого да 
говоря… 

И заговориха – така, както човек разговаря със себе си. 
…  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Една седмица не съм писала, а все едно е минал цял живот… 
Три дни ваканция – три дни при Дейзи. Там срещнах мама и тат-

ко… Какво емоционално разточителство… (Нямам предвид досадния 
и все по-скучен Новогодишен празник, а присъствието ми сред хората, 
които обичам.) 

Щастлива бях. Забравих света, забравих себе си и своя живот сред 
света. Там врастнах в един чужд живот; заживях в чужди проблеми… 
Изчезнах – като индивид. Слях се – с едно семейство… С моето се-
мейство… Щастлива бях. Беше ми топло. 

И не съвсем. Адът възкръсва. Адът на моето детство – в днешния 
ден. 

Видях го в очите на братовчед ми в нощта, преди да отлетя. 
Ще можем ли да изгоним някога ада от себе си. Ще спрем ли да ис-

каме… Ще кажем ли „стига”? 
… Винаги съм мразела приказката за окото на разбойника… 
Онова око, което сложили в едното блюдо на везната, а в другото 

натъпкали кралската хазна… Каквото и да сложели, окото все тежало 
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повече… То искало – все повече… Докато не го покрили с шепа 
пръст… Добрите победили всеискащото око на разбойника, като го 
убили…  

Мразя тази приказка. Мразя примирението, което проповядва. Аз 
искам. Винаги ще искам… Не искам кралската хазна. Аз искам позна-
нието на Вселената. И винаги ще искам – дори с очи, заровени в 
пръстта… 

Накарах и Филу да иска същото.  
Не знам дали му подарих добър подарък – когато му дадох окото на 

разбойника. 
… 
Зимата скова земята. Превърна я в ледник. И когато животът 

замря – като върху ледник, започна сесията. 
Пуснати на свобода, студентите заживяха. Сграбчиха – най-

свободното време. Най-свободно, защото беше най-„тяхно”. 
Току-що сдобили се с комсомолска заверка, момичетата от 

групата шумно влязоха в “лисичарника”. Беше ранен следобед и 
бе полупразно. Настаниха се около масичката в ъгъла. Прегър-
нали по една топла чаша със замръзналите си ръце, те тъкмо 
отпиваха първата си глътка, когато куп разноцветни химикалки-
еднодневки се изсипа върху плота пред тях. 

- Ще го застрелям! Какво си мисли той, че ще ме уплаши като 
ме привиква в кабинета си. Стреляла съм и ще стрелям. Не ми 
пука, че щял да дебне…  

След химикалките масичката пое, люлеейки се, и чантата на 
Юлия. Тя седна тежко на един пластмасов стол и огъна облегал-
ката му. Лилия възмутено я изгледа, но си замълча. Антония 
вдигна рамене – изглежда, колегите й никога нямаше да напус-
нат детската възраст. Анита често-често премигваше с възпале-
ните си от контактните лещи очи и си мислеше, че за сесията 
трябва да си купи очила… а Йордан, ако не я хареса, да върви по 
дяволите… Ели се бе затворила в пространството, което книгата, 
която четеше бе проектирало в ума й. Само Ренета пребледняла 
прошепна : 

- Млъкни, ще те чуят… 
- Да вървят по дяволите. Да не си мисли някой, че ще седна 

да уча… - все още бясна отвърна Юлия и вече по-спокойно про-
дължи - Да знаете какъв купон се заформя довечера, мацки… 
Страхотен… Що не дойдете и вие? Няма нужда от специална 
покана. Носете по една бутилка твърдо и всичко ще е наред. 

Тя ги огледа бегло и безпогрешно прецени, че петте взети за-
едно, едва ли ще изпият и половин бутилка. Лилия й отвърна 
със същия поглед. Безпогрешно отгатнала мислите й, тя язви-
телно се засмя : 

- Не се грижи за нашите забавления. По-добре си прибери 
химикалките, току-виж, някой помислил, че сме открили сер-
гия… 

Изпратиха думите й с тихо хихикане. Най-весело, изглежда, й 
стана на Юлия. 
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- Нищо не сте разбрали, нищичко… Чудя ви се… Защо ли 
живеете на тоя свят?  

Тя се усмихна с най-покровителствената си усмивка и се на-
веде към центъра на масата. Рефлекторно и другите пет моми-
чета се наведоха.  

- Това не са химикалки. Това са пищови! – вдъхновена от соб-
ствената си изобретателност прошепна тя – Шейсет въпроса, 
шейсет химикала! На всеки издълбавам с топлийка най-важните 
формули. Ха да видим, как ще ме хване! 

Всички бяха шашнати. Най-много Ели. 
- Ще направиш всичко това, вместо просто да си прочетеш 

лекциите?! – очите й бяха станали като черни копчета, а къдри-
ците й стърчаха изправени като бодли на таралеж.  

- „Просто” да ги прочета, така ли? И колко пъти трябва да ги 
прочета, според теб, за да ги запомня?! – все още не вярвайки, че 
не е оценена, Юлия поясни – По-лесно ще ми бъде да наизустя 
телефонния указател… а сигурно ще е и по-полезно. 

- Без съмнение, за теб ще е по-полезно… – вън от себе си каза 
Антония и стана – Хайде, Ели, да тръгваме. Много работа ни 
чака. 

Недопила кафето си, Ели я последва. 
Бързаха. Тичешком хванаха трамвая. Тичешком прекосиха 

разстоянието между спирката и дома й. Антре, баня, стая. В сре-
дата на пода пълзеше бебето и щастливо гукаше на едно плю-
шено животинче от непознат вид.  В дъното, до прозореца, уче-
ше мъжът й. Посрещна ги - щастлив от нейното завръщане. 
Пъхна детето в един гащеризон-грейка, метна палтото си на 
рамо и каза, че отдавна ги чака, за да изведе малкия на разходка. 
На Ели, обаче, й се стори, че той остави учебника си само за да 
им даде възможност да работят спокойно. 

- Сядай, да не губим време… 
Антония бързо премести всички учебници и тетрадки от 

бюрото върху перваза на прозореца, като внимаваше да не на-
руши реда, по който са разположени. Светкавично бюрото бе 
затрупано от техните учебни пособия. Най-напред прегледаха 
лекциите си, като всяка попълни празнините в своите от тетрад-
ката на другата. Вече бяха сигурни, че имат всичко, което е казал 
преподавателят. После извадиха списъка със заглавията на пре-
поръчаната литература и отбелязаха тези книги, които имат. 
Ели ги пъхна в сака си и остави бележника, в който бе конспек-
тирала някои основни проблеми, предмет на монографии, кои-
то бяха на разположение само в читалнята на библиотеката. 
Когато свършиха, Антония пусна любимата си касета с най-
новите хитове на новия си касетофон. Уговориха се, че след три 
дни ще се срещнат, за да разменят литературата, точно по сре-
дата на времето, с което разполагаха за да подготвят изпита. Час 
след излизането си, съпругът й и бебето се върнаха с порозовели 
от студа лица… 

… 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Събота е. Всички спят. На изпит съм. Не знам какво да пиша. 
Главата ми е празна – като всеки път. Не мога да преценя дали съм 

подготвена…не, не мога да преценя степента на подготовката си… 
Вече много неща съм загубила – дори критериите си за знание… 
Мечтая за почивката след изпита…  Мечтая - не се страхувам. 

Дали преодолях страха? 
Минутите минават. Един след друг прозорците на съседната 

сграда се запалват… Пиша, за да не позволя на страха, сковал сухожи-
лията ми да се качи в съзнанието ми. 

Желая си успех! 
Тръгвам… 
… 
ПОБЕДА! И този път… 
… 
Вече няколко дни съм у дома - при мама и татко. 
Вече няколко дни чета химия и Хемингуей. 
Вече няколко дни живея… Няколко дни - цели бездни… Толкова от-

давна не съм била насаме със себе си, че се загубих… В този дом, в моя 
дом… Пиша – да се намеря… 

Този дом, моят дом, е хан. 
Майка ми, баща ми, аз. Пътници. 
Идвам и си отивам – няма ме. Отдавна не съм тук, дори когато 

съм в къщи… Като в хан. 
Майка ми и баща ми – влизат, излизат – няма ги. Хапват на крак, 

един топъл душ и обратно в студената зима… Влизат, излизат, мъл-
чат – като в хан. Или крещят – като в хан – да се чуят… 

Чуваме ли се? Думите тракат върху черепите ни – като буци 
пръст върху ковчег… И ни погребват… 

Думите – болят… Не като в хан… 
Отиваме си – един след друг, погълнати от зимата. Останали са-

ми ги преживяваме, преглъщаме… и продължаваме… 
Да живеем?! 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

 Чета Хемингуей, „По телеграфа”… 
 Ранните му дописки. Написани наведнъж – леки, прости, ис-

тински. Гледам годините – 1920, 1922…Стилът му е същият – като 
в романите - описателен, непринуден. Историите са всекидневни, 
ненатрапващи се с излишни емоции, с поучения… Обикновени исто-
рии. Запомнящи се. Всеки може да разказва такива истории. Всеки 
може да ги разказва така. Не всеки е Хемингуей.  

Тогава? Може би - не всеки може да пише така… Да пише – обик-
новено.  Защото - всеки застанал пред белия лист се чувства длъжен да 
пише необикновено. И се превръща в глупак. 

Трябва ли отново да се върна към себе си? 
… Когато бях дете се опитвах да пиша – необикновено. И се надява  

да стана голям писател. 
Когато бях дете четях много книги и знаех, че големите писатели 

пишат обикновено. 
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Тогава? Защо използвах силни думи? Защо подреждах думите – 
слушайки тяхната вътрешна песен… Защо пишех за неежедневни 
неща и странни проблеми. Нали виждах как пишат големите писате-
ли и за какво? 

После пораснах и започнах да пиша тези дневници. Понякога в тях 
започвам да пиша естествено… Но, странно – защо тогава ми се 
струва, че нищо не съм написала? 

И отново се стремя към силните думи, към подредените изрази, 
към “големите теми”… 

Какво ми пречи да бъда естествена? Дали липсата на онова, което 
се нарича “гений”? 

… 
Уча за изпит. Изпитвам непреодолимо отвращение към синята 

тетрадка, в която съм писала лекциите. Нямам сили да протегна 
ръка към нея. Затова протягам ръка към синия бележник. 

… 
Казват, че творчество е онази работа, която доставя удоволствие 

и носи удовлетворение. Но аз мисля, че дори удоволствието, когато е 
работа, се превръща в отвращение. 

Задължителността убива творчеството. Убива всичко в нас. 
… 
Четох страници от бележника – защото не мога да пиша. 
Чета бележника – чета себе си. На тези страници съм аз – добра; 

лоша; заблудена; слаба; умна; примирена; философстваща; бунтуваща 
се… Аз… давеща се, летяща… много сама и много искрена. 

В тези страници е животът ми… 
…Исках да пиша за Хемингуей… 
И стресната се питам – това ли е животът ми? 
… 
Отвръщам глава от синята тетрадка – поемам глътка въздух, 

преди да й позволя да ме превърне отново в робот. 
Гледам книгите си – чакат ме да ги прочета – за да ме превърнат 

отново в човек... 
… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Върнах се в софийския си дом. Стаята ми ме погълна, както пещ-
та поглъща хляба – изгори ме. Опече ме – този мой дом, все по-
истински, все по-„мой“… 

Взех изпита „от синята тетрадка”. С отличен. Защо ли толкова 
се страхувам от изпити? И все изпити взимам… 

… 
Утре пак съм на изпит. Но не за това искам да пиша. 
Смъртта е в другата стая.  
Не вярвам, че е толкова близо. Не вярвам, че тя умира. Надявам се 

– че и този път сме се припознали. 
Умира – майката на Люба. Вече няколко месеца тлее.  
Дребна, засмяна старица – ситни с бастуна навред… Така ще я за-

помня. Не. Не искам да я помня. Искам да я виждам. 
Смъртта е нелепа, дори когато минава покрай 85-годишните. 
И разстройва, дори когато не може да промени часа за обяд. 
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… Часовете минават. Носят вечерята… 
Ултрамариново небе с млечни облаци и тъмнина. 
Страхувам се от здрача. 
От изпита – утре. 
От смъртта, която мина покрай съседната стая. И отмина – и 

този път. 
Детски хленч и хорска глъч долитат оттам. Смъртта събира 

роднините край леглото на умиращия. Заглажда кавги, недоразуме-
ния… 

Здрач. 
Преходно състояние между деня и нощта. Между радостта и 

скръбта, между надеждата и отчаянието, между деятелността и 
безволието… 

Здрач… Толкова голям беше днешният ден, че забравих за утре… 
Смъртта отмина – и този път… 
… 
И изпитът мина – както всеки друг път. 
… 
Ели спеше и сънуваше с отворени очи. Виждаше стената, 

надвесена над себе си - като бяло сияние. Спеше, но стана… 
осъзнаваше движението на тялото си и го владееше – трудно. 
Много трудно се отлепи от хоризонталното си положение. Усе-
щаше коленете си меки. Стъпалата потъваха в коравия под – все 
едно, че ходеше върху пясък. Стената стоеше пред нея – ослепи-
телно бяла. Нейната стена ли беше? Онази, която трябваше да 
прескочи, за да отиде при света вън… и при другите… Или 
трябваше да я разруши? Или да разруши себе си… 

Усети как тялото й се изпълни с енергия – нейното тяло ли 
беше? И както някога, когато обичаше да рисува, от дланите й 
закапа цветна дъга… Усука се, покрай перпендикуляра между 
нея и света, завихри се – като в центрофуга и се превърна в бяла 
светлина… 

Спеше с отворени очи и сънуваше…  
Но нали бе с отворени очи – видя… Как протяга ръце към 

стената, как стената я приюти… Как я залепи към себе си и й 
позволи да пълзи. И запълзя - нагоре. Залепваше длани, като 
стъпала – при всяка стъпка нагоре. Задушаваше се (нали не ди-
шаше)… Но стигна върха…  

И видя - изригването на Витоша. 
Майката на Люба умря. Докато всички спяха… 
… Събуди се… Или възкръсна? Бавно напълни гърдите си с 

въздух. Пред отворените й клепачи бе бяла мъгла… После бавно 
прогледна… И през бялото видя стена. Надвесена над нея стое-
ше… Запълзя – бавно, нагоре… докато стигна върха… Там спря 
и се огледа. Нямаше нищо. Само друга стена. Надвесена над нея 
стоеше. Запълзя… Бавно лепеше длани и стъпала. Бавно напред-
ваше – висеше – залепнала за тавана като муха. Когато стигна 
края - спря и се огледа. Нямаше нищо. Само друга стена. Пак 
запълзя. Стигна до пода. Огледа се. Струящата светлина от дла-
ните й бе оставила светещи грапавини, които бавно се разтваря-
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ха в мазилката. Разтвориха се. Светлината умря. И в тъмното 
разбра, че пак е там, откъдето бе тръгнала. 

Лежеше  в леглото си и не дишаше. Сънуваше с отворени 
очи.  

Светът бе станал бяла клетка за всички със души. 
…Отвъд стените на която нямаше „отвъд”… 

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА 
Водата валеше като дъжд. Дъжд при буря. Безмилостно блъс-

каше главата, раменете, гърба… И измиваше всичко. Първо сту-
да – стоплена, кръвта хукваше луда по тесните си пътища, блъс-
каше на тласъци стените им, а после, уморена потичаше и сти-
гаше до всяка жадна клетка – за въздух, за храна, за топло… Пос-
ле умората – стичаше се като вода по гладките стени на стопле-
ното тяло… Накрая страха – потъна в канала… 

Когато цялата баня се изпълни с плътна пара и заприлича на 
облак, гледан отвътре, Ели спря душа и тръгна към вратата. По-
ела цялата влага на облака, косата й също заприлича на облак. 
По лицето й дъжд заваля. 

Облякла хавлиения си халат, тя седна на фотьойла до прозо-
реца, сви се на топка, за да запази топлината си и преди да се 
вгледа в очите на отсрещната сграда, взе дневника и химикала. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Сутрин. Прозорците спят. 
Един изпит до ваканцията ме дели един изпит. Искам да протегна 

ръка през него – към мама. 
Бих искала да пиша, ликуваща от радост… 
… 
Изкарах!!! Край!! Свърши! 
Сега само пространството ме дели от ваканцията…  
Още една сесия мина, още един цикъл се затвори. Кръговрат… Към 

края ли ме приближи – на моето задължително следване? Или към ново 
начало – на това, което ще дойде след края… 

Слушам Паганини. Всичко изглежда безкрайно далеч; нереално не-
постижимо… Самолетният билет, летището, полетът… и всичко, 
което ще дойде след тях… Слушам Паганини и ми се струва, че не 
мога да помръдна, че никога няма да се отлепя и да тръгна… Болка, 
като огнен шиш, прониза сърцето ми. 

Това е преумората. Физическа, или умствена, умората се трупа в 
тялото. И изригва във вид на болка. И тази болка е един праг. Още 
един праг, който трябва да прескоча, за да стигна до ваканцията… 

… 
Вчера и днес – ваканция. 
Вчера и днес – свобода. 
Бавно започвам да излизам от разписанието си… 
Сгушена в топлата стая, отрупана с листи, бележници и кни-

ги, тя чакаше някой да се върне. Сняг бе затрупал прозорците. 
Върху широкия перваз на този, който гледаше към улицата, ято 
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врабчета цвъртяха, ежеха пухкавата си от зимата перушина, 
яростно се гонеха и правеха всичко възможно и невъзможно, за 
да отмъкнат трохата от клюна на ближния. Ели ги наблюдаваше 
прехласната и й се искаше да бъде птица. Яхнала Паганини като 
дяволска метла, тя полетя...  

 ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вчера през целия ден ходих безцелно по улиците, гледах филм, 
разговарях с приятели и близки, ходих на гости, купих си книги. Бавно 
започвам да приличам на човек… 

Три дни ваканция – какво разточителство за един студент. Три 
дни ваканция – три дни независимост от обществото. Отърсвам се 
от всичко задължително и бавно заприличвам на човек. И вече без 
колебание мога да кажа – реших дилемата на „Лунна дъга”. 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

Реших дилемата на „Лунна дъга”. И без колебание ще кажа – „По 
дяволите човечеството! По дяволите планетата Земя! Дайте права 
на човека!!!” 

Право на свобода. Право на личен живот. Право на избор. 
Защото „Планетата Земя” и „Човечеството” са прекалено гръм-

ки и прекалено празни фрази. И никой няма право в името на празни 
фрази, а дори и в името на нещо много повече, да нахлува в личния 
живот и да разбива духовния свят на един човек. Няма това право 
нито друг човек, нито някоя институция, организация или държава.  

И тук не става дума дали героят е виновен за феноменалните си 
качества и осакатена душевност, придобити в далечния космос, или е 
виновна организацията, изпратила го там. Не става въпрос и за това 
опасен ли е той за обществото, или не. Нито дори за това опасен ли е 
за себе си и близките си.  

А за това, има ли право обществото, в лицето на своята служба за 
сигурност, да лиши четири индивида от нормалната им среда, от 
семействата им, от любимите им същества и от простото човешко 
съществуване, наречено „живот”. 

Планетата Земя принадлежи на човечеството, а човечеството е 
съставено от човеци. Ако приемем унищожаването на  човеци в името 
на човечеството, то няма да има нито човеци, нито „човечество”. 

Ана влезе, изтупа снега от лицето си. Остави студа в антрето. 
Захвърли чантата с учебниците си на килима и отиде право към 
прозореца. 

- Видя ли ги колко са хубави и как весело си играят, когато са 
сити? Виж, виж го това, пъстрото, пухкавото, как се кокошини… 
- тя почука с пръст по стъклото, надявайки се красавецът да 
обърне главичка към нея, но вместо това, цялото ято отлетя. 

- Уплаши ги… Те не разбират, че ги храниш… и не си играят, 
а водят война. – промърмори Ели и захвърли бележника – Ис-
каш ли да ти прочета какво съм написала за книгата, която чета? 

Уморена от литературни анализи, Ана с досада поклати гла-
ва в знак на съгласие. Ели засия. Нагласи новите си очила и заче-
те. 
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- „… Връщам се там, откъдето започнах. А това е проблемът с 
мутациите и правото на мутанта да съществува в обществото на 
„нормалните”; правото на различния да съществува в общество-
то на еднаквите… “ - Ели пое дъх и с поемането му усети досада-
та на Ана; прескочи няколко реда и продължи… - „Неизбежно е, 
когато човекът навлезе в Космоса, Космосът да не навлезе в чове-
ка. Невъзможно е да станем космическа цивилизация и да оста-
нем земяните, които сме били милион години. Когато условията 
се променят, ще се променят и видовете, и това е старо, колкото 
стара е еволюционната теория… А проблемът с мутациите не е 
толкова стар…” 

Млъкна. Разбра, че Ана изобщо не я слуша. Седеше на аку-
мулиращата печка и гледаше завръщането на врабчетата… Ели 
се почувства измамена, но тъй като бе намерила най-после един 
слушател след дългата си изолация, тя преглътна сухотата в гър-
лото си и продължи : 

- „Спомням си две други книги, чиито автори в един или в 
друг аспект подкрепят идеята за необходимост от мутация на 
човешкия вид и за пригодността на мутантите… за тяхната жиз-
непригодност и за прогрес, осъществен от тях. Едната е „Кака-
видите” на Джон Уиндъм, другата е „Новозавладените звезди”… 
в която авторът защитава разбирането си, че за да бъдат покоре-
ни звездите, е необходимо не те да бъдат пригодени към специ-
фичните условия на Майката Земя, а земните чада, напускайки 
Земята, да се приспособят към специфичните условия на ново-
завладяната звезда…” – Ели млъкна за миг и се вслуша; от съзна-
нието на Ана нямаше и следа – Мамо, слушаш ли? Мамо? 

Ана гледаше дребните пъргави птичета и си мислеше, колко 
щастлив се чувства човек, когато прави добро, пък макар и само 
за ято врабчета. 

- Мамо! – повелителният глас на Ели се вряза в съзнанието й 
като пирон – Слушаш ли? 

- Не слушам… - уморена от досада, Ана изля цялата си ду-
ховна неудовлетвореност върху Ели – Не слушам и не ме инте-
ресува. Не ме интересува какво си писала за книга, чието загла-
вие и автор никога не съм чувала и която никога няма да проче-
та… Не ме интересуват новозавладените звезди. Никакви звезди 
не ме интересуват. Космическа цивилизация ли?! Няма кой да 
прибере боклуците от кофите за смет, а ти ще пишеш за звезди-
те… Слез на Земята, Ели. Пиши за хората… никой не се интере-
сува от звезди… нито от мутации и мутанти… Ние не сме кос-
мическа цивилизация и скоро няма да станем… 

- Ти си слушала… просто не ти харесва… – огорчено каза Ели 
и почувства, че ако продължи, ще се разплаче. 

Ана чу сълзите в гласа й. И всички бели нощи отпреди десет 
години се върнаха в ума й. Безмилостно я нападнаха; безмилос-
тно я разтърсиха и отново я впрегнаха в позабравения хомот на 
майка. Поиска й се да прегърне детето си, да скрие главата му в 
скута си, да го залюлее, да избърше непролетите сълзи. Наежена 
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и бодлива тишина кръжеше край Ели. Ана остана върху печката 
– само думи й бяха останали. 

- Напротив, хареса ми. Хубаво си го написала. Честно и точ-
но… Просто мисля, че не това са темите… А аз може би греша… 
Може би изоставам… Взривяването на „Чаланджър” беше и 
космическа и земна трагедия… Пиши, Ели, за всичко, което 
мислиш, че е важно… - пое дълбоко дъх и с дъха си усети, че с 
думи е избърсала непролетите сълзи на дъщеря си. 

Само думите ли им бяха останали? 
… 
Ваканцията свърши – като въздишка. Семестърът започна – 

тежък, смазващ, обезличаващ. Необходим. За да направи сту-
дентите специалисти. Или за да ги унищожи? 

За да се спаси от еднаквостта и сивотата, които се стелеха над 
Института, които се просмукваха от всеки прозорец, излизаха от 
всяка врата, бълваха от всяка уста, Ели продължи да учи френс-
ки – езикът на Просвещението и да ходи на тренировки по кара-
те – изкуството на освобождението. Смазана от болка и умора 
след дванайсетчасов учебен ден, тя седеше безволна пред теле-
визора. Организмът й се опитваше да изхвърли поетите в лабо-
раторията отрови, умът й се опитваше да се освободи от поетите 
в лекционните зали знания, а духът й… той беше далеч… Теле-
визорът гъгнеше и изплюваше на части откъси от музика на 
Гуно, Бойто и Берлиоз, както и стихове на Гьоте… От всички тях, 
накълцан и грозен като Франкенщайн, изплува Фауст… Духът 
на неукротимия стремеж към познание влезе в стаята и я обсеби.  

Смазана от болка и умора Ели слушаше музика и бе далеч – 
от стаята и всичко в нея. Очите й гледаха в празната стена и 
виждаха изпаренията на лабораторията. С всеки дъх поемаше 
миризмата й… с всяко издишване белите плотове се покриваха 
със странни неща – птичи крак, чер дроб от черна кокошка, 
крило от прилеп, прах от стрита кост на мъртвец, отровно биле, 
брано в полунощ от гроба на убиец… 

От всички тях, силен и цветен, изплува Мефистофел – Духът 
на злото… Духът на противоречието и на… прогреса? 

Ели притвори очи. Мефистофел стоеше пред нея. Ели затво-
ри очи. Той влезе под тях. И разбра – беше дошъл за нея. Беше 
дошъл – да й даде отговора на всички въпроси? Отговорът на 
въпросите без отговор? Желанието й да придобие всичкото поз-
нание на Вселената за Вселената изригна в ума й изпепеляващо – 
като вулкан. И помете всичко в душата й. Искаше – всичко. 

Дяволът бавно започна да губи цветовете си. 
- Спри! – изкрещя тя. – Не ти позволявам да си отидеш, без да ка-

жеш защо си дошъл… 
Той се разсмя – със своя си, дяволски смях… 
- Ти?! На мен?! Не позволяваш?!  
Ели седна в леглото си – като изхвърлена от скрити пружини. 

Гледаше право напред, в празната бяла стена. И знаеше, Мефис-
тофел бе отвъд нея… 
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- И как ще ме задържиш, ти, безумно момиче? И как ще ми пла-
тиш? 

Ели напрегнато мислеше. Телевизорът кашляше и храчеше 
музиката на Гуно… Маргарита на чекръка… Не-е-е, не съм аз 
Маргарита… И Фауст не съм… Фауст на Гьоте не стана моят ге-
рой, макар самата аз да бях Фауст тогава… Днес не съм… Но искам 
познание – с цената на всичко… 

Дяволът пак се разсмя. 
- Мисли бързо… С какво ще платиш и какво ще поискаш… И знай, 

ако не уцелиш правилните неща, ще си отида завинаги… колкото и да 
ме викаш… 

Ели стана от леглото си. Отвори прозореца. Нощта нахлу в 
празната стая. Гледаше право напред – в черното на мрака. Само 
смътно усещаше дъхът на Дявола, но не на Злото… 

Телевизорът задъхано гъгнеше – рондото на Мефистофел… 
И Ели разбра, че тя е Мефистофел… Вече имаше отговора на 
всички въпроси.  

Пред очите й избухна бяла светлина. И в нея го видя – залеп-
нал за очите й, събрал цялата яркост на всички галактики, той се 
смееше… и… я подканяше? 

- Хайде, направи крачката, още съм тук… Протегни ръката си… 
ще ме хванеш… 

Ели лежеше на пода, неподвижна като труп… Знаеше отго-
вора, не можеше да го каже… Но знаеше, че той го разбра. 

Запази ме, каквато съм! Запази ми ума, вечно търсещ! Запази ми 
способността да задавам въпроси без отговор… и да искам - недости-
жими неща… 

С отговорите ще ти платя… Нека никога не ги намеря. Нека ни-
кога не уловя това, което търся… Нека никога не се намеря… 

Ели лежеше на пода. Дяволът се смееше над нея. Наведе се и 
я целуна по студеното чело. 

- Спечели! Ще имаш всичко… Защото ти си аз, а аз съм ти… 
Но никога не ще поискаш това, което искаш… Защото ти си аз, а 
аз съм ти… 

Лежеше на пода, затрупана под ланшна шума и под преспи 
пръхкав сняг.  Умът й бе далеч, но мислеше… 

… Музиката свърши… Исках да пиша за Мефистофел – не мо-
жах… Както някога не можах да пиша за Фауст… И тогава, и сега, 
искам все едно и също да докажа – Мефистофел е положителната 
сила. Той символизира духът на противоречието, а противоречието е 
положителното в нашия живот. То е самият живот, защото то е 
движението, осъществено чрез предизвикателство. То е прогресът… 

… 
Ана вървеше под пресните пъпки на пролетните дървета. 

Слънцето надничаше иззад крехките им гърбове и я огряваше. 
Някъде пред нея, далеч в дъното на алеята, Елиза гонеше Чарли, 
а Чарли гонеше котка. Иначе, цареше спокойствие – като в 
рая… 

Люба, току-що върнала се от работа, запретна ръкави и за-
почна да точи баница. 
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Ели тичаше по тротоара и се блъскаше във всички хора, пок-
рай които минаваше. Изкачи се до четвъртия етаж прескачайки 
по три стъпала наведнъж и едва уцели с ключа си ключалката. 

- Лельо Люба, мама вкъщи ли е? – въпросът бе в очите й, изя-
ли цялото лице. 

Люба усети бурята с гърба си. Обърна се – с мокро лице и с 
брашнени ръце. 

- Нещо хубаво ли се случи, Ели? Да не би някой да ти е нап-
равил предложение? – закачливо попита тя, а в очите й блестеше 
нещо повече от светлина. 

Глуха за нюансите в човешкия глас, възприемайки всичко 
директно, Ели поклати глава : 

- Да. Доцент Неделчева ми предложи научна работа! Предс-
тавяш ли си?! Та аз още не съм дипломантка… Това предложе-
ние, разбира се, решава въпроса с темата на дипломната работа, 
със специализацията, с всичко! Представяш ли си?! 

Не си представяше. Малката кухничка се превърна в надут 
балон – всеки момент щеше да пукне, а Ели говореше и говоре-
ше, нагнетявайки въздуха с още енергия. Незнаейки какво да 
прави, Люба я гледаше усмихната и бавно я избутваше към ма-
сата. 

- Сядай, изглежда случаят трябва да се полее, ей сега слагам 
кафето… 

- Мамо, къде си? Къде е мама? 
- В парка, с Елиза…  
Ели скочи от стола. 
- Всеки момент ще се върне… Почакай… 
- Сега идвам – вече от своята стая извика тя. 
Грабна бележника си и вече с него в ръце се сви на стола пред 

кухненската маса… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес се случи нещо невероятно. Днес за втори път излетях от ка-
бинета на доцент Неделчева. Тя за втори път ме превърна в птица…  

… Люба е до мен, чакаме мама… и аз не мога да се съсредоточа. Но 
този ден е един от най-хубавите в живота ми… Щастлива съм. 
Щастлива бях… 

Какво се случи – все още не мога да осъзная; все още не мога да пре-
ценя всички последици… Все още не си задавам въпроса “Какво ще 
стане с мен; каква ще стана?” 

В такъв ден човек не може да не се замисли за съдбата, за предопре-
делението… 

Какви са моите? 
В себе си нося заряда на писател. 
Да, вече не се страхувам да го напиша. 
В себе си нося необходимостта да пиша и способността да изразя-

вам мислите си на хартия. Това, струва ми се, е необходимото и дос-
татъчно условие... 

… 
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Котката се покатери на дървото. Чарли се опита да я послед-
ва. Прегърнал ствола му, с два скока той достигна първите му 
клони… и безславно се свлече надолу. Извила гръб в дъга, котка-
та заядливо съскаше на три метра над главата му, а той вбесен я 
лаеше. След малко им омръзна и на двамата. Тя остана горе, 
свила се в безопасност върху клона. Той й обърна гръб отегчено 
и в знак на пълно незачитане вирна опашка към нея… И щаст-
лив я завъртя, приветствайки идването на Елиза и Ана. Котката 
се наежи, но той не я забеляза. Скочи и облиза лицата им. Елиза 
го прегърна и му даде цялата си нежност. Ана гнусливо се из-
бърса и поиска да си тръгват… 

… Кафето бе изстинало. Ана и Люба оживено разговаряха – 
за Ели и за нейното бъдеще. В общ глас недоволстваха от насто-
ящето й – затворено и сиво съществуване. Без празници и без 
любов… Без нещо да се случва… без следа… 

…Освен изписаните страници. Подгънала нозе под себе си, 
кацнала на кухненския стол, Ели ги слушаше и пишеше щаст-
лива от присъствието им. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

…И все пак – каква е моята съдба; какво е моето предопределение? 
Ще мога ли да ги променям, или ще вървя по път, от други начертан? 

Вече четири години уча химия. Преди това четири години учих 
математика и програмиране… 

И може би едва днес разбирам, че това не е било случайно. Днес 
жената, която ми писа отличен по химия с думите, че съм една от 
рядко срещаните студенти, които мислят, ми предложи да работя 
по тема, в която химията и математиката се съчетават… Всъщ-
ност, все още не знам каква точно ще е работата ми. Знам само, че 
една химична реакция (или един клас от химични реакции) трябва да 
бъдат оптимизирани, а за това е нужен математически модел и прог-
рамиране… 

Сянката на съмнението докосва ума ми – „Аз знам, че нищо не 
знам”… Ще успея ли? Навярно да – все пак, тя ме избра. И, значи, има 
нещо в мен, което я е привлякло…  

Какво ще стане с мен? Какво ще стане от мен? 
Не се страхувам, че няма да стана писател – писането е в ума ми. 

Но ще мога ли да родя в себе си учения? (Страхувам се да го помисля, 
страхувам се да го напиша… Страхувам се да се попитам – „нужно ли 
е”… ) Но го написах… Щастлива съм… 

… Срещам очите на мама. В тях се оглежда моето щастие. Не. 
От тях струи щастие... 

В този миг разбирам какво означава да не бъдеш сам. 
В този миг разбирам, че ако бях сама, всичко щеше да изгори в мен. 

И да ме изпепели. Щастието щеше да остане неосъществена възмож-
ност… 

(Или може би не само щастието. Може би неосъществена възмож-
ност щеше да остане и предложението, както стана с това на асис-
тента ми по математика.) 



386 
 

Какъв е този ден? Вододел в живота ми? Или един от всички сиви 
дни… 

Сив не. Този ден е реванш. Реванш за четири години съжаления; за 
четири години стиснати зъби; за четири години погребани мечти… 
Реванш – за минало и бъдеще. Сив не. 

Ще бъде ли този ден вододел в живота ми, или ще бъде просто един 
отминал ден? 

Ще промени ли живота ми? Или животът е бил променен… 
Никога не съм знаела какво искам. Никога не съм преследвала някак-

ва цел. Никога не съм решавала – събитията са решавали вместо 
мен… 

Низ от случайности, или съдба – не зная. Не това е важно. 
Днес просто съм щастлива… 
Светлината на лампата струеше - като щастие в нечии очи. 
… 
Белите глобуси в преподавателската лаборатория светеха – 

обливаха с млечна светлина белите плотове. Колбите бълбукаха 
над зачервените котлони. Изпаренията им се виеха в спиралите 
на хладниците и пак се връщаха в кипящата маса под тях. Чисто 
бе. И тихо. Ели седеше на трикрако столче и бавно се въртеше. 
Държеше тетрадка и химикал, но не пишеше. Мислеше… Кои 
от параметрите на реакцията би могла да променя; кои би могла 
да контролира… и чак най-накрая се сети за тези, които биха 
могли да променят скоростта на реакцията и добива… Знаеше, 
че мисли обратно, но все едно, важното бе да успее… Колбата 
тихо бълбукаше. Котлонът под нея червенееше… Първият па-
раметър бе температурата… трябваше да помисли как да я кон-
тролира… После… да определи границите, в които да варира… 
Значи – трябваше да се чете… Взе тетрадката и записа – “1.) Да 
отида в библиотеката; литературна справка; температура; тер-
мостат – какъв?!; да се провери могат ли да се контролират ниски и 
отрицателни температури; с какво…Кого да попитам…Отново се 
сблъсквам с моя проблем. Не мога да питам. Хората са стена… Оста-
ва само другият изход – книгите. Но и те са стена… В капан съм; аз 
сама влязох в него… Защо ми е всичко това?! Кому е нужно?! На Не-
делчева?! На Ана?! На мен?! Аз съм последна. Все ми е тая… винаги, 
когато става дума за мен… 2.) Да помисля за втория фактор; Мис-
ли!!! Механизъм на реакциите… От какво зависи?! Не помня, не се 
сещам; да проверя в учебника… Кому е нужно… 

Колбата тихо бълбукаше. Разтворителят се изпаряваше, тръг-
ваше нагоре, по спиралата на хладника… Бавно се втечняваше и 
капеше обратно… обратно, обратно… вътре, в колбата… в кол-
бата… отново се изпаряваше, втечняваше и капеше… оставаше 
един и същ… среда на реакцията… среда, в която се раждаше 
новото съединение от двете стари… една и съща… като гнездо, в 
което птиците се мътят… едно и също… като пространство, в 
което хората се срещат и се разделят… хващат ръцете си в студа, 
стоят далеч един от друг в далечината… „Махни ръката си от 
рамото ми, топло е”… „Дай ми ръцете си, ще ги стопля… а после 
взрив и светлина и нищо”… Температурата, добре… но още нещо…  
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Ели си представи площад. Огромен и празен зимен площад. 
Сняг падаше от небето на преспи… Двама души в двата му края 
трябваше да се срещнат. Снегът пречеше. Снегът бе температу-
рата. Ако беше лято, двамата щяха да тръгнат един към друг и 
да се срещнат… стига да не е много горещо и те да решат, че е 
по-добре да останат под сенките… Пак температурата… Добре. 

Въртеше се на трикракото столче – един оборот, една ми-
съл… Представи си площад. Същия площад. Беше есен. Вятърът 
гонеше жълти листа… Нищо… Двамата ще се срещнат, ако 
тръгнат един към друг… Отново си представи площада. Пролет. 
Гладни за слънце тълпи го заливат. Блъскат се и се препират… 
Нейните двама души си стоят в двата му края, без надежда за 
среща… Но – биха могли да срещнат всеки един от тълпата… 
Значи – тълпата… Множеството… За да се срещнат две молекули и 
за да има реакция те трябва да са в тълпа… от себеподобни…  

Въртеше се на трикракото столче – един оборот, една ми-
съл… 

Бързо записа в тетрадката, която държеше : 3.) Следователно – 
концентрация… Колко е просто… защо е нужно всичко да виждам в 
цветове и в картини… Защо просто не си спомних думите от учеб-
ника… Омръзна ми… 

Звънецът на часовника звънеше. Времето за нагряване бе из-
текло. Ели изключи котлона и филтрува съдържанието на кол-
бата. Първият етап от синтеза завърши. Изми ръкавиците си. 
Сгъна престилката… „После помислих, че си забравила да оставиш 
престилката си в лабораторията”… Прибра я в сака и рязко пое 
дъх, за да прогони болката в гърдите. 

Белите глобуси в преподавателската лаборатория светеха – 
обливаха с млечна светлина белите плотове. Чисто бе. И тихо. 
Излезе и затвори вратата след себе си. Пусто бе в празната сгра-
да… 

ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА 
Полунощ. Петък срещу събота. Най-спокойната нощ. Най-

уморената. Тази, в която най-тежко се спи. За отмора. От осво-
бождение. Далеч е понеделникът – чак  в другия край на живота. 
И светът е далеч – оня, в който се оцелява. Предстои ти твоят 
живот – с твоите цели, с твоите грешки, с твоите срещи, раздели, 
провали. С твоето щастие. Твоят свят, изграден от теб и от тези, 
които обичаш, те чака…  

Петък-вечер – цяла Вселена от време за теб… 
… Музика… Тихо отзвучаваха последните акорди. Тежеше 

финалът – като цяла планина от думи. Казани, прочетени, разб-
рани, неразбрани, с които някой някога и някъде се е опитал да 
изрази становището си , или усещането си за логиката на живота 
и нейното значение за съществуването и развитието на човечес-
твото и обществото. За смисъла на съществуването – на личност-
та и общността… За… 
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Музиката отзвучаваше. Сенките от миналото, което можеше 
да бъде настояще, се разсейваха сред голото пространство на 
стаята. Попиха през стените й, изчезнаха. След тях остана само 
смътното усещане, че няма “тук” и “там”; “тогава” и “сега”… 
Защото всичко можеше да бъде “тук” и “днес”. 

Ели и Мина мълчаха – отдавана изпили чая си, те още живее-
ха в средновековна Япония. После Мина стана и като хипноти-
зирана седна пред пианото.  Започна да свири… Върна музика-
та. И всичко, което бе в нея… 

- Странно… как музиката говори. С нея можеш да кажеш 
всичко, стига да има кой да те чуе… - гласът й потъна сред акор-
дите, събрали всички разпилени тонове, които й говореха – Ти 
чуваш ли гласът на музиката? 

- Чувам гласа на думите… Когато слушам музика, виждам 
движение на цветове и картини… но мисли не… само внуше-
ния… И този финал е едно внушение… за стойностите на живо-
та и преходността на доброто. 

Мина спря изведнъж, както бе започнала. И заговориха – за 
непреходните стойности на живота… 

Минутите бягаха с лудия бяг на неспирното време. Часовете 
тихо се процеждаха в мрака. Петък-вечер се превърна в Събота… 
Най-дългият ден. Оня, през който всичко се случва – забравено 
от “вчера” и “утре”. Подгонено, прогонено от понеделници, 
които те слагат в калъп; от вторници, които всичко повтарят; от 
среди, които те правят среден човек; четвъртъци, които те вър-
тят и потапят – все по-надолу, все по-навътре, все по-далеч от 
това, което си всъщност… и от петъци, които ти дават възмож-
ност за връщане… 

Прозорците на отсрещната сграда един след друг започваха 
да премигват – като събудени очи. Ели най-после се сбогува и си 
тръгна. 

Тихо отключи входната врата и влезе на пръсти в стаята си. 
Тръбите на парното пееха и й шепнеха “лека нощ” с гласа на 
Мина. Когато вибрациите им утихнаха, Ели ги накара да звънят 
по същия начин – нейният отговор до Мина. Светлината в стая-
та на приятелката й умря. Ели запали своята лампа и се скри в 
конуса й от жълти лъчи. Затвори очи, за да задържи музиката, 
която бе още в ума й. Когато мелодията зазвуча с цялата си 
плътност, тя надраска петолиние в бележника си и нарисува 
няколко черни точки, кацнали по жиците му като птици преди 
есенна миграция. И бързо започна да пише. Не ноти – отдавна 
бе изгубила гласа им - а думи, защото вече можеше да ги накара 
да звучат като мелодия. 

 „СЕДЕМТЕ САМУРАИ” 

Черен фон, върху него два бели йероглифа и музика. Пет минути 
музика на фона на два бели йероглифа върху черно поле. С това е каза-
но всичко. За нас остава скрит смисъла на йероглифите. Не можем да 
се докоснем до нюансите на тяхното значение. Загадка остава – ду-
шевността на японеца. 
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И все пак – посланието на филма стига и до неговия европейски 
зрител. Защото в този филм Куросава поставя за разрешаване общо-
човешки проблеми… И все едно – кой си – те стигат до теб. 

Няма да пиша за целия филм, макар това да бе първият японски 
филм, който бях гледала, и който ме накара да харесвам и уважавам 
японското кино. Ще пиша само за финала. 

Трима самураи. Трима живи самураи и селяни… Цялото село, на-
газило в мокрите ниви, сее ориз… Крехки стъбълца; крехък живот… 
Вкоренен в земята живот… 

Всички работят и пеят. Къде са останали оскотелите от страх 
хора, къде са несръчните войници? Селяните пеят и сеят ориза – 
вкопчен в земята – като живот. 

Трима самураи. Трима живи самураи и гробове. Цяло село от гро-
бове. И четири могили в дъното. Четирима мъртви самураи… 

Седем победени самураи. Едно пеещо село. 
Жесток финал. Жесток като живота.  
Логиката на живота е жестока. Тя осъжда на провал благородст-

вото и утвърждава егоизма. 
Седем победени самураи. Двайсет и една купички ориз на ден – за 

това живеят, за това умират… Защитават беззащитните, убиват 
убийците… Седем самураи, събрани от пътищата на Япония, при-
тежаващи само меч и сърце… 

Какъв е смисълът на живота. Каква е целта на живота? 
Бягство от настоящето; бягство от бедността; бягство от заб-

равата? Път към себеосъществяването; път към самоусъвършенства-
нето? 

Седем победени самураи, дали победа. Едно сеещо село.  
Логиката на живота е жестока. Тя дава право на това, което съх-

ранява живота. Земя. Вода. Ориз. И песен. И инстинкт за самосъхра-
нение. Включващ страха, егоизма, неблагодарността. Изключващ 
смелостта, себераздаването, благородството. 

Изключващ ненужното, което прави от човека човек, но го прави 
негоден в борбата за съществуване. 

Животът е борба за съществуване. Затова логиката на живота е 
жестока. 

… 
Отново беше петък. Дъждът валеше – като при потоп. Небето 

бе задръстено от облаци – сиви и тлъсти, те обвиваха плътно 
земята и я криеха от ласката на Слънцето. И обливаха – крехките 
листа на дърветата, грапавите им клони, гладните им корени, 
напъхани дълбоко в земята… Течеше дъжд, заливаше тревите, 
поникнали между тротоарните плочки и тревите, поникнали 
между житните класове… Поливаше житата, жадно поемащи 
влагата с още неродените си листа… Проникваше в цветовете на 
дърветата, влизаше в пъпките им, отравяше плодовете им… Ми-
еше гърбовете на кравите, попиваше във вълната на овцете, мок-
реше козината на кучетата и косите на хората. Пълнеше водое-
мите, препълваше реките и язовирите и ги караше да излизат от 
бреговете си… Валеше дъжд, валеше – изцеждаше облаците. 
Натежали от влага и смърт, те пълзяха над Земята. Дъждът ва-
леше – като при края на света… 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Дъжд… Цяла сутрин вали – като при края на света. И през нощта 
валя, и снощи валя, и вчера валя…  

… Връщах се вкъщи сама – в дванайсет през нощта.  
Далеч бе останал домът, в който бях. С всички изречени и неизре-

чени думи. С всички съждения, мнения, идеи и оценки за изкуството… 
… Изкуството на думите, което ме изгаря и умира в мен – заклю-

чено. Исках да разбия ключалките, зазидали духа ми. Но няма полза, 
знам. Пак никой няма да ме чуе… Как исках – някой да ме чуе… 

Вървях в един окъпан свят. Целият град приличаше на баня. 
Всички улици бяха пълни с топъл ароматизиран въздух – като в баня. 
Мъгла обвиваше светнатите лампи. Натриевожълт облак пълзеше 
над града. 

Защо започнах да пиша днес? 
Може би защото снощи, когато вървях сама по тези мокри улици и 

вдишвах сама този тропически въздух, поисках да не бъда сама… По-
исках до мен да върви някой, но не знаех кой… 

Някой-никой, без лице, без глас, без тяло… Някой-никой – само 
присъствие… 

Още един от моите мигове – “късове чист спомен”… които мина-
ват през теб, но знаеш, че завинаги остават… Къс време, изрязан от 
общото време… Парче от пространството, вклинено в него… Една 
осветена в жълто улица, в дванайсет през нощта… 

… Аз вървя… Жълти кожени боти; точно до тях стига карира-
ната ми пола – в жълто и синьо… Една педя пола; после шлифер – 
кафяв, импрегниран, отразяващ с лъскавината си жълтия блясък на 
лампите. После две жълти кожени ръкавици придържат дръжката на 
чантата ми – в нея са учебниците ми по френски… Накрая съм аз – 
косите ми; черни и къдрави – още по-черни и къдрави от дъжда… ли-
цето ми, очите ми - мокри… но аз не ги виждам… 

… Аз вървя… До мен върви някой – без лице, без глас, без тяло… 
дори без силует… просто присъствие… Ръката му докосва моята – 
през жълтата кожа на ръкавицата ми. Докоснахме ли се – дори в един-
ствената точка на докосване, както при хората-сфери на Мопасан? 
Или докосването бе само по ръкавицата, изяла жълтата светлина на 
нощта… 

Един екзистенциален миг. Едно изпращане в града-баня, чиито 
улици миришат на ароматизиран сапун. Къс чист спомен – материа-
лен и осезаем – като неосъществена възможност. Той ще остане в гла-
вата ми. Жалко, че само в моята… 

Сгушена до прозореца, Ели гледаше сълзите на облаците. 
Шумът на манифестацията приглушен влизаше в стаята й. Не-
бето бе сиво и мокро. Птиците се опитваха да летят… 

… 
Ана се събуди с подути очи. Клоните на дървото бяха влезли 

през прозореца на хижата и спяха върху лицето й. Още с първо-
то дълбоко вдишване започна да киха, да кашля, сълзи обляха 
страните й, гърлото се подпали. Разбра, че дъждът не е попречил 
на пролетната й алергия и съжали – за кой ли път, че бе отишла 
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с Димитър в планината… Закапа дъжд. Като мокро куче дървото 
се отръска върху главата й. Посипа в бухналите й коси това, кое-
то дъждът му бе оставил… 

Ранобуден както винаги, той бе посрещнал изгрева навън. 
Природата - щедра  към тези, които имат очи, с които да виждат 
красивото, разкъса за миг облаците – точно там, където слънцето 
показваше огнения си сърп. Димитър пое с дълбоко вдишване 
лъчите му. Напълни с тях цялото си тяло – изпълни с въздух 
корема, диафрагмата, гърдите, раменете; заключи го. И събра-
ната енергия разпрати до всичките си клетки… Отново и отново 
– изхвърляше от себе си всичко вкиснато и застояло – мисли и 
проблеми, забравени идеи, отложени решения… Отново и от-
ново – пълнеше ума си с чисто и с простор… И тялото си – с въз-
дух… и с всичко, което въздухът съдържаше. Животворен кис-
лород, азот, слънчева енергия… храната на листата, прах… и 
всичко, което по праха бе полепнало… 

Шумът на манифестацията приглушен стигаше до хижата… 
…  

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ 

Преставам ли да съществувам в дните, в които оставам сама? В 
тези дни аз не мисля за света. В тези дни знам, че телефонният звън 
няма да наруши тишината ми… 

… Ако е истина, че съществуваме само дотолкова, доколкото ни 
възприемат околните, то мен ме няма… 

Но в тези дни аз мисля… 
Дано Декарт е прав. 
… 
Изхвърлил всичко, което носеше, дъждът спря. Сиви и тлъс-

ти, облаците се стопиха, отървали се от онова, с което бяха пъл-
ни. Сиво и тлъсто, поело целия им товар, морето ближеше земя-
та. Плажът, пожълтял от ласката на слънцето, блестеше ослепи-
телно - като през лятото. Миришеше на сол и водорасли. И беше 
чисто – не като през лятото…  

Антония и Ели вървяха по мокрия пясък. Босите им пръсти 
потъваха в него. Всяка идваща вълна бе изпитание – на воля и 
чувства… С насълзени от вятъра очи се смееха… Хукнаха – да 
стоплят сърцата си… 

- Вие сте луди! Само чайките тичат на трети май по плажа… - 
Анита се надвикваше с морето; гласът й губеше битката – Луди 
сте! Луди за връзване… 

Облечена с дънки и с грейка, тя дойде съвсем близо до тях, 
като внимаваше да не измокри маратонките си. Пяната отвява-
ше косата й. 

- Не съм луда, влюбена съм! – изкрещя Ели, с надеждата да я 
чуят. 

- Влюбена ли?! – това бе последното, което Анита мислеше, че 
ще чуе – И в кого?! 

- В морето… - все така крещейки, отвърна Ели – Не мога да не 
го поздравя… 
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- Май са прави тези, които казват, че влюбените са луди – 
мъдро заключи Анита, но никой не я чу – И ти ли си влюбена, 
Тони? 

- Аз бях влюбена и вече три години не съм ходила на море… 
– дяволито отвърна Антония и тихичко довърши – и още съм 
влюбена, но не в морето… 

Трите се разсмяха сред взрив от морски капки. Анита изпищя 
– намокрена. Голите крака на Тони и Ели настръхнаха. Двете 
затракаха със зъби и се сгушиха още по-дълбоко в грейките, кои-
то благоразумно бяха нахлузили върху банските си костюми. 
Точно когато мислеха безславно да се завърнат в хотела, на пла-
жа се изсипа цял клас скандинавчета. Бели, руси и голи, те гово-
реха на неразбираемия си език и се замерваха с пясък. Миг по-
късно се появи учителят им. Хлапетата мигом утихнаха и се 
строиха в редица. Като войници в атака превзеха морето. 

Ели дълго гледа как играят с вълните. После излязоха, енер-
гично изтриха телата си с хавлии, които проснаха на пясъка и 
легнаха върху тях да се пекат. Слънцето пестеливо ги обля с лъ-
чите си и съвсем скъпернически им даде топлина. Децата бяха 
щастливи. 

Почти мъртви от студ, трите момичета стояха вкопани на ед-
на вълна разстояние от морето. В един дълъг миг Ели съблече 
грейката си и я захвърли. В следващия се разтвори в зелената 
вода… Антония бавно я последва. Всяка крачка бе победа – на 
воля и чувства. Разумът бе далеч… Пленена от лудостта на мо-
мента, Анита събу маратонките си и поздрави вълните с боси 
крака. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Нощ е. Стоя във вакуума на четири стени. Пространството меж-
ду стените на една хотелска стая е най-дълбокият вакуум, който 
познавам. Това е една празнота, лишена от предметите на твоите 
четири стени. Враждебни или близки, твоите мебели са опората, 
върху която стъпваш. Незабелязани и отминавани, те са опорната 
точка на твоето ежедневие…  

Нощ е. Сама съм – върху подтискащо белите чаршафи на едно 
чуждо легло; под подтискащо силната светлина на една чужда лампа. 
Но това не е моята самота; самотата на моя дом. Това е една чужда 
самота – родена в най-дълбокия вакуум, който познавам… И в тази 
самота искам да пиша…  

Днес… Мозъкът ми е кристално чист. Душата ми постигна рав-
новесие. Щастлива съм – не вярвах, че мога да постигна хармония със 
себе си… Днес… Безплътна съм - само енергия и разум. В такива дни 
знам, че мога да направя всичко. Направих го. И съзнанието за това ме 
кара да преминавам през останалите дни… 

… 
Автобусът ги изсипа на последната си спирка. Прекосиха 

шосето и попаднаха в странен град. Град-завод, град-машина, 
град-реактор… Качиха се на друг автобус и потеглиха… По 
спирките слизаха и се качваха работници… Те обикаляха – за да 
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видят в действителност всички апарати, за които бяха учили… 
Размерите бяха смазващи; мащабите – невъобразими. Пътуваха 
и гледаха – в кой свят бяха попаднали?! 

Единственото близко, понятно и човешко място бе книжар-
ницата, покрай която минаха, когато напускаха огромното 
пространство, предназначено за преработка на нефт. Разпиляха 
се между рафтовете й – студенти и преподаватели – щастливо 
ровейки се из книгите. Предусещайки необичайно голям обо-
рот, книжарката любезно ги напътстваше. Натоварили се с тол-
кова, колкото можеха – да носят, или да платят, пришълците си 
тръгнаха доволни от значителното попълнение на собствените 
си химически библиотеки… 

Върнаха се отново в града на хората. Обикаляха тихите му 
улици, влизаха в пустите му заведения, надникваха в празните 
му магазини. Друг бе градът извън сезона, съвсем друг… 

Носталгия по лятото се вкопчи в гърлата на всички – по пъст-
рите тълпи, по вълните, по оркестрите на открито, по дискоте-
ките с програма до зори… по неуловимия, но неотлъчен дъх на 
ваканция, на свобода, на слънце. 

И тръгнаха на поклонение. Автобусът ги отнасяше към всич-
ки стари спомени, които боляха и туптяха – захлупени в душите 
ми и имаха вкус на море… Морски залив, наводнени поля, на-
речени „солници”, поляни, вкопани под бетонните пътища… 
кротка река, малко градче… и някъде далеч – пак шум на мо-
ре… Пътуваха натикани един до друг в автобуса. И въздух ня-
маше, но не им трябваше – просторът бе прибран в телата ми. 

 Слязоха. Слънцето залязваше и уморено светеше в червено. 
С кръв обагри белите кореми на лодките, закотвени сред залива. 
Вятърната мелница стоеше на поста си – точно в средата на из-
тънялата нишка суша, която връзваше брега с града, опитващ се 
да отплава в морето. Вървяха – раздърпана група, изгубена в 
безкрая на стихиите, бушуващи в душите ми и някъде край тях. 
Неуловими, неуловени мигове изтичаха от стиснатите им ръце и 
бягаха към края на Вселената. Ще се намери ли за тях гравита-
ционно огледало – да ги върне… 

Стигнаха старинния площад. Машината на времето щракна 
зад тях. Консервирани мигове – някога изживени или запазени 
за някога се разпиляха като кехлибарени зърна от броеница, във 
всяко от които има заключена муха отпреди милион години… 
Изведнъж тишината се взриви – като залп гръмнаха гласовете 
им… 

- Хей, елате насам… Продават прясна пържена риба! Насам… 
И хукнаха по калдъръмените улички надолу, по посока на 

гласа.  
Ели седеше на каменния зид, надвиснал над вълните и ги 

гледаше – небесно сини, с червени къдели от пяна.  Силуетът й 
бе изрязан на фона на залеза – черна фигура върху златно не-
бе… 
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Анастас и Атанас оживено разговаряха, вървейки нагоре по 
тясната уличка и хрупаха риба, която вадеха от големи омазне-
ни пликове. Изведнъж спряха – като че ли някой ги удари. 

- Ели! Стой така, ще те снимам…  
Пъхна плика си в ръцете на Анастас, който гледаше като 

хипнотизиран и започна да разкопчава калъфа на фотоапарата 
си. Слънцето бавно пълзеше към края на пътя си… 

- Не можеш да снимаш срещу слънцето… - прошепна Анас-
тас, по-скоро на себе си, а после, изведнъж оживен извика – Дай 
апарата на мен, ще я снимам откъм морето… 

Ели гледаше вълните, които се разбиваха в подножието на 
зида и искаше да ги прегърне, въпреки студа на май - така, както 
ги бе прегърнала, когато слънцето изгряваше… 

- Оттук не може… – каза тихо тя и вдигна поглед от морската 
стихия… за да го потопи в стихията на човешките очи… 

Разбра, че този миг е вечен. Миг, в който всичко бе казано и 
всичко бе разбрано. И “по-нататък” нямаше. Защото всичко, 
което можеше да се случи, вече се бе случило…  

Анастас гледаше бездната под каменния зид и знаеше, че в 
този миг може да стъпи върху нея. Не, можеше да остане на една 
педя над нея… и да направи всичко… Знаеше, че в този миг 
може да направи всичко… И знаеше, че това е последният миг, в 
който ще може да направи всичко… 

Мигът си отиде. 
Очите на Ели светеха със светлината на залеза. Техните очи 

светеха, отразили залеза… 
- Няма нужда от снимки… Просто - запомнете ме…  
Те си отидоха. Тя се разтвори в морето… 
… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Отново съм в София – в моя дом, в моя живот. Неделя следобед е. 
Пак потънах в моето безвремие. Отново не зная коя съм, къде съм, 
защо съм. И не питам. Не се оплаквам. Не бях ли аз онази, която пред-
ложи цената?! Или съм луда, защото всичко е в мен? Не. Не съм луда – 
защото всичко е в мен. И цената. И това, което с нея ще купя. 

Не чувствам необходимост да пиша, но искам да разкажа за тези 
пет дни… Искам да разкажа за тях – като за гледан филм; като за 
прочетена книга… Остана ли нещо от тях? Нещо повече от смътен 
спомен? Спомен – за пребиваване в едно пространство, което не е 
мое… 

Откъде да започна? От морето, сред което се разтворих, или от 
звездите, под които се разпилях? 

… Ще започна от звездите… 
Разпилени по небето - като шепа бели камъчета - грееха над нас, но 

беше тъмно… Разпилени по шосето, уморени, останали без глас, вър-
вяхме със съзнанието, че ни предстои да извървим  трийсет километ-
ра. Щастливи бяхме и волни – за първи път извън всяко разписание. За 
първи път свободни… Краката ни туптяха, цяла нощ танцували в 
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забравена от лятото крайморска дискотека. Сърцата ни туптяха, 
цяла нощ лудували… забравили чии са и защо са…  

Не бях танцувала от година ли, от две ли? Забравила съм – не това 
е важно. Изгониха ни, за да затворят дискотеката и тръгнахме под 
нощното небе. 

Исках да пиша за усещането ни там, сред полето, под звездите, на 
трийсет километра от хотела, в който ни бяха настанили и с поло-
вин нощ пред себе си за връщане… Вървяхме – волни.  

Вървяха… Разпръснати по двойки… Аз бях сама. 
А после ни прибра подранил автобус на път за града… 
… 
Откраднали слънчевия ден, промъкнал се сред дните с обла-

ци, Люба и Пешо отидоха на вилата. Сгушено дървено бунгало, 
потънало в избуяла зеленина. Зеленината светеше. Запретнаха 
ръкави и се заеха да копаят. Земята пееше под острието на моти-
ките. И чакаше – да се отблагодари през есента. Копаеха гъстата 
трева, а тя ги удряше през пръстите и през лицата, замеряше ги с 
прах и с росни капки. Отсичаха я. Труповете на стъблата й пок-
риваха краката им. Болеше, кожата сърбеше, но те не знаеха 
защо. Когато почистиха лехите се заловиха с прибирането на 
това, което вече бе пораснало – млад лук, стръкове спанак и че-
сън, крехки листенца салата и магданоз. Натовариха всичко в 
колата и потеглиха обратно към столицата. 

Прибраха се по здрач.  
Прозорците на апартамента светеха. Домът им не бе празен. 
Ели пишеше в жълт конус от светлина.  
Все пише, това момиче – животът й край нея профуча. 
Люба подреди трапезата – като за празник. И празник бе – да 

поднесе това, което земята бе родила с помощта на нейните ръ-
це. 

- Хайде, Ели, идвай! Да знаеш каква спаначена супа съм сгот-
вила… каква разкошна салата съм приготвила, м-м-м… Пръсти-
те ще си изядеш – Люба се усмихваше в рамката на вратата – Пак 
пише, това дете… поне да се наяде – помисли си тя и се стресна, 
когато Ели скочи от стола си. 

- Лельо Люба?! Кога се върнахте? Нали бяхте на вилата… 
Люба поклати глава – Къде ли живее това дете, щом не чува как-

во става в дома му… И ако напусне моя дом – къде ще отиде?! 
- По светло се върнахме, Ели, преди няколко часа… - тихо ка-

за и тихо затвори вратата. 
Вечеряха. Храната цъфтеше по масата – зелена и жива и про-

летна… Първа за тази година. И вкусна – с вкуса на отрова. 
После говориха – за зеленчуците и плодните дръвчета на ви-

лата и за учебната екскурзия до брега на морето. 
Накрая седнаха пред телевизора. 
От шарения му екран бълваше дезинформация. Реки, море-

та, океани – заливаха и давеха слушателя. С несвикнали уши да 
чуват истина, те пак не чуха, не разбраха, не осъзнаха… промък-
налите се през нея, кой знае как, думи, които съдържаха исти-
на…  
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Щастливи бяха. Не чуха, не видяха, не разбраха. 
Спаначената супа запука в стомасите им. Пържените риби се 

замятаха на сухо с фосфоресциращи гръбнаци. Кожата на Ели, 
Тони и Анита, както и на скандинавските деца, все още пазеща 
дълбоко в порите си морската вода засвети. Очите на Ана плам-
наха, като запалени факли. Дробовете на Димитър изгоряха… 
Както и всички тела на всички манифестирали трудовите си 
успехи от едната страна на света… 

Гайгеровите броячи пукаха в синия мрак. Но песента им в 
мрак остана. 

Логиката на живота бе жестока. Още по-жестока – от тази 
страна на света. 

И проблемът за мутациите и мутантите от проблем на фан-
тастиката се превърна в проблем, насъщен като хляба, водата, 
млякото, зеленината и слънцето. 

ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Булдозерите ревяха и задъхвайки се изкачваха полегатия 

склон. След тях, като след танкове оставаха стрити клони, стъп-
кани листа и тревни трупове. Разораха пътя през бадемовата 
гора. Осакатиха непослушните дървета, които палаво бяха про-
тегнали тънки листенца над пътя – крадяха с тях светлина и се 
закачаха с летовниците. 

Най-после, стигнали билото, спряха и се огледаха. Над тях бе 
небето; под тях бе морето. Те бяха в рая. Цветни лехи, зелени 
треви, сочни лози – и сред тях пръснати бели бунгала. Някои 
бяха като колиби, други приличаха на вили… Имаше и един 
тухлен дворец… Но всички бяха красиви – грабнали слънцето, 
попили лъчите му – те даваха здраве, отмора, късче живот, про-
пит със свобода за своите обитатели, които идваха тук, накрая на 
света, за лятото… за ярките звезди, за белите гребени на вълните, 
заради усещането за отдалеченост и независимост… за лунни 
нощи с огньове и китарен звън, вплетен в пукота на пламъците и 
шума на прибоя… 

Булдозерите си поеха дъх, прочистиха гърлата си и ревнаха 
отново – тъй както реве „ура” нападаща войска. Нападнаха и 
победиха. Съпротива нямаше. 

Клонките на дръвчетата, прекършени се протегнаха към не-
бето и молеха милост, недоубити. Цветята заровиха крехки гла-
вички в пръстта. Лозите изляха събраните сокове обратно в зе-
мята. Птички пищяха, останали без гнезда. 

Белите бунгала се търкаляха в прахта, превърнати в бели 
трески – вече никого нямаше да приютят. Вече никога нямаше 
да дават подслон и надежда за “утре”, за “друго” там някъде, в 
края на лятото, когато започва животът сред Другите. 

Победно пълзяха надолу, булдозерите. Изпълнили бяха по-
велята си. 

… 
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Денят бе горещ – каквито са дните през юли в сърцето на 
равнината. Летовниците търсеха сянката на старите круши, 
пръснати из двора на селяните, които ги бяха приютили. 

 - Чу се из село, че ще разорават лозята. Викам си “лошо 
за моите хора” и беж да ме няма, към мястото… натоварих едно-
то бунгало, прибрах го… Ама докато да отида за другите… Е-е-
ех, нищо не остана… - старият селянин въздъхна, огън гореше 
душата му, та бе изсушил очите му, пълни с болка и гняв – Ту-
рих бунгалото тука, под крушата… двор голям, на никого няма 
да пречи… колкото искате, толкова останете… 

Мълчаха и слушаха, скупчени под крушата. Крушението го-
ре, на хълма, още бе пред очите им. 

Диляна и Ели бяха опрели гърбовете си, седнали на прясно 
отсечен пън. И десетте дни на морето ли им бяха отнели? Ина 
ровеше с клечка пръстта до дънера. Точно сега ли, когато вече 
можеше да бъде голяма, й бяха отнели вълните, простора и свет-
лината? Тодор гледаше яростно всички с очи, откраднали си-
ньото на небесния купол. Защо ли му бе да се ражда в свят като 
този, в който всеки може да ти отнеме всичко прекрасно?  

Възрастните оживено обсъждаха стратегията на поведението 
си и все стигаха до пътища без изход. 

- Отивам на новото място, което ни дават в замяна и започвам 
там да строя – каза Александър. 

- Какво?! – изпищя Зорница – Там, в гората, далеч от морето, 
където е пълно със змии?! 

- Щом бай Али позволява, оставаме тук… засега – облекчено 
заяви Йордан – Догодина ще му мислим… 

- Какво?! – възмутено извика Ирина – Според теб, май най-
добре тук да си умрем, в двора на хората… 

- Събираме багажа и отиваме на хотел… - кипящ от гняв про-
съска Димитър. 

- Какво?! – изненадана подскочи Ана – И ще оставиш всичко 
така?! Все едно, че никога нищо не сме имали?! 

- В този свят не можем да имаме нищо и е най-добре да го 
знаем, за да няма разбити илюзии… 

… 
Александър отиде в гората и започна да строи. Яростно. Със 

съзнанието, че пак ще строи – когато булдозерите минат… и пак 
ще строи… И все ще строи, докато остане нещо накрая… Ако не 
друго, то поне непречупена воля и упоритост. 

Ирина и Диляна почистиха и подредиха бунгалото на ново-
то му място и се постараха да нагласят всичко така, че по-малко 
да пречат на хазаите си, от които някога бяха купили късчето 
земя над морето…  

Ана и Димитър не намериха хотел. Хотелите бяха предназ-
начени изключително за чужденци. Затова наеха къща в селото. 
Стара добруджанска къща с огромен двор в съседство с къщата 
на бай Али. Зорница и Ина останаха с тях. Ана покани Дейзи по 
телефона и на другия ден сестра й пристигна с Филу. Всяка ве-
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чер - като горски дух, Александър се връщаше, грабваше кита-
рата и късаше струните й, изскубвайки болката от душата си.  

И пак се надпяваха – със звездите. И пак бяха заедно – срещу 
света. 

Сутрин се качваха на колите и отиваха на плажа. Слънцето 
беше тяхно. И пясъкът, поел топлината му и синият хлад на 
вълните. Кротко припичаха тела и бяха щастливи. Но не всички. 

Филу се пържеше и бавно се стопяваше на сянка под чадъра. 
На сянка – за да не му е топло; но под чадъра – за да не изстине в 
морето. 

Ина се печеше под яркото слънце и страдаше от липсата на 
баща си – искаше с него да отиде - “на далечно плаване”… 

Тодор стоеше под сенките на дърветата край плажа – кой 
знае защо, светът бе станал прозрачен. Погледът му преминава-
ше през предмети и хора – нищо не можеше да го задържи… 

Диляна, надянала слънчеви очила на носа си, четеше роман – 
не й се искаше да мисли какво я чака от есента. Тогава, когато 
вече нямаше тя да се учи, а други щеше да учи. 

Ели се опитваше да избяга от света – искаше, но не можеше – 
да се потопи в страниците на “Агни-йога” и да достигне безк-
рая… Кой знае защо, не намираше нищо огнено в този апок-
риф, по следите на който бе тичала през последните две годи-
ни… 

Жените, полунаслънце – полунасянка, тихо клюкарстваха и 
обсъждаха плановете си за бъдещето на децата. 

Мъжете пак обсъждаха световната политика - в миналото и 
сега, и проклинаха лошия шанс на страната си, който я слагаше 
все при тези, които губеха… 

… Опечена, Ина изтупа пясъка от себе си и припълзя до Ели. 
- Искаш ли?! – очите й светеха… 
Само при мисълта за едно можеха да светят така. 
- Да. – отвърна й Ели. 
Захвърли книгата и тихо се измъкнаха… 
… Плуваха… 
Захвърлили света зад себе си, плуваха – към центъра на Все-

лената… 
Вълните миеха лицата им. Глъчката на плажа остана далеч. 

Далеч бе – целият живот на еднаквите. Вълните ближеха лицата 
им, меко обгръщаха телата им и ги отнасяха – все по-навътре; все 
по-далеч. Далеч бе – всичко онова, което мразеха. Вятърът свис-
теше в лицата им – когато се огледаха, отвсякъде видяха море. 

Щастливи бяха – в центъра на Вселената… 
… И продължиха навътре – да търсят нови Галактики, или 

Антивселена… 
… Моторницата летеше право срещу тях – две захвърлени 

гумени шапки в морето… Все по-огромна ставаше – вирнала 
нос, раззинала уста… 

Ина изпищя и заплува към Ели. Бързаше – към Ели, като към 
тротоар, на който да стъпи. Но няма тротоари в морето. Ели го 
осъзна, когато разбра, че няма къде да отстъпи и сблъсъкът с 
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лодката е неизбежен. Единственото, което можеше да направи, 
бе да плува, за да не се удави… и да не позволи на Ина да изпад-
не в шок, макар самата тя да бе в шок. Краката й бяха вдървени, 
имаше само ръце, които перката всеки момент щеше да смели… 

… Моторницата летеше към тях – като снаряд… 
… В момента, в който щеше да ги връхлети, тя зави… и зак-

ръжи в спирала - като огромна бяла акула… 
Бронзови спасители, напомпали мускули като културисти се 

смееха в търбуха й… 
- Виж ги ти, какви били, избягалите рибки… Я, какви гърди, 

като със струг са рязани… 
Ина, увиснала за ръката на Ели, смутена затегна връзките на 

банския си… 
- Хайде, удавнички, скачайте в лодката! Майките ви ни пра-

тиха да ви спасяваме… А ние знаем как да спасяваме красавици 
като вас… - те оголваха челюсти и ги гледаха с гладни очи… 

- Не. – очите на Ели бяха събрали всичкия студ на морето, 
чиито дълбини зееха под тях – Не се давим и вие го знаете. С 
плуване сме дошли и с плуване ще се върнем, ако не ни удави-
те… 

- Брей-брей-брей, каква била каката… Да вървим, брато, тия 
и морето ще ги изплюе… 

Като акула, строшила челюсти в металната клетка, в която бе 
плячката й, моторницата си отиде. 

Ина и Ели заплуваха към брега… 
Морето бавно отмиваше мръсотията, полепнала върху души-

те им. 
… 
Филу прочете последните редове от последната глава на кни-

гата и я затвори. Беше последната от тези, които бе взел със себе 
си. Погледна през прозореца – дървото бе протегнало нахалните 
си клони и се опитваше да грабне дантеленото перде, което уж 
трябваше да бъде бариера срещу мухи и комари. Избеляло от 
слънцето, небето едва-едва синееше през листата. Изтощена от 
жегата на плажа, майка му спеше дълбоко – както мечка спи 
зимен сън. Беше толкова тихо на двора, че за миг се уплаши, да 
не е останал сам, когато чу похъркването на Димитър от съсед-
ната стая и приглушените гласове на Ина и Зорница, които спо-
реха дали да отидат на разходка в курорта, или да продължат до 
гората, при Александър… 

Скучно му беше. Излезе от стаята си на пръсти и тихо отвори 
вратата на Ели. Не искаше да мисли, че и тя може да спи. Не 
спеше; четеше дебела книга, подвързана с бяла изкуствена кожа. 

- Скучно ми е. Какво ще правим? – с надежда, че тя все нещо 
ще измисли измрънка той. 

- Нищо. Довечера баща ми и Йордан ще ходят да купят риба, 
майките ще я пържат, вие ще я ядете… Може да има и огън, не 
знам… Миналите лета Ина и Тодор събираха дърва, но сега То-
дор си мисли, че е голям и кой знае… А ти изчете ли си всичките 
книги.  
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- Нали ти казах, скучно ми е… Защо не отидем някъде? 
Изведнъж, очите на Ели светнаха – точно така, както той се 

надяваше. 
- Имам идея ! – каза тя. 
Откъсна листче от дневника си и написа бележка, която под-

пъхна под прага на стаята, в която Димитър хъркаше, а Ана се 
опитваше да не го чува. 

… Раздрънкани и без спирачки, велосипедите летяха по 
прашния междуселски път надолу към морето. Пуснал корми-
лото, Филу въртеше педалите колкото можеше по-бързо. Вятъ-
рът вееше и извяваше косата му – по-волна от грива на кон. От-
ворил гърлото си, Филу ревеше с цялата мощ на гърдите си. И 
това бе викът на освобождението. Хванала здраво кормилото, 
едва крепяща се върху седлото, Ели въртеше педалите, колкото 
можеше и не мислеше колко е трудно да се пази равновесие. 
Следваше прашната диря на Филу и мислено ревеше с цялата 
мощ на духа си. Нероденият вик на невъзможното освобожде-
ние.  

Луди като хали преминаха по дължината на всички асфалто-
ви алеи на курортното селище и стигнаха до бетонната писта 
край морето. Вълните ревяха в подножието й и се разбиваха на 
милион снежинки, които вятърът захвърляше в лицата им. 

Очите на Филу бяха събрали в себе си светлината на всички 
умиращи върху сушата капки морска роса. 

- Върховно е! Велико е! – крещеше той, надвиквайки морето… 
Ели гледаше укротените вълни, които, умирайки отдаваха 

огромната си енергия на вълнолома и мечтаеше за схватка с 
тях… а после тихо да заспят под сенките на каменния бряг… 

- Хайде да се състезаваме! На “три” потегляме нагоре! И чест-
но, с всички сили, нали? – лицето му гореше като факла – Някой 
ден ще напиша поема за днес… само да те победя! 

- Готово! Къде е финалът? 
- Пред къщи, в селото… 
- Значи, имам шанс… ти си по-бърз, надявам се да се окаже, 

че аз съм по-издържлива… 
- Три, старт! 
Потеглиха – с всички сили. Той въртеше педалите – за победа. 

Тя ги въртеше – заради него. „Трудно е да бъдеш идол” – мислеше 
си, пъхтейки нагоре по склона. Сърцето й се пукаше при всеки 
удар, но слезе от колелото след него. Това бе нейният шанс, да 
му покаже, че е личността, за която я мисли. Знаеше, че по рав-
ните селски улици той ще намери своя шанс за победа… 

Филу пристигна с едни гърди преди нея. 
- Страхотна си! Мислех, че ще се оставиш, за да ми е лесно… - 

каза той, почти изгубил дъха си – …но сега знам, че те победих 
честно… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 
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Вали дъжд. Цяла нощ валя – сякаш небето оплаква умиращото ля-
то. И в мен нещо умря… (Не… само думи, които приличат на псев-
допоезия). 

Бях на море. Най-щастливото време през годината, дори когато 
институциите и събитията се опитват да го превръщат в кошмар. 
Странно, колко спокойно приехме загубата на райското кътче. Може 
би защото никога не сме си мислели, че ще го имаме вечно. Баща ми е 
прав – в този свят нищо не можеш да имаш. Нито частна собстве-
ност, нито частен живот. Дори така наречената “лична собстве-
ност” не можеш да притежаваш. И как ли, щом не си личност… 

Щастлива бях – напук на всичко. Не можаха да ни отнемат звезд-
ните нощи и китарения звън. 

Щастлива бях – дори когато се опитаха да ми отнемат морето… 
Страх ме е вече от синята шир… Вече никога няма да бъде моя. Прав е 
баща ми – нищо мое не мога да имам… Та какво остава за цяло море. 
Страх ме е… при всяко загребване, при всеки мах на ръцете, при всяко 
оттласкване на краката – все се ослушвам за вой на моторница… и 
когато видя някоя на хоризонта… тя отнема безкрая му… и изяжда 
свободата… 

Но пак – щастлива бях… Щастлива бях, защото никой не може да 
ми отнеме победата над страха. След всяко загребване;  след всеки мах 
на ръцете, след всеки тласък с крака… аз се ослушвам за вой на мотор-
ница и продължавам – към хоризонта, който тя ми яде… Изяде ми 
свободата… Но никой няма да ми изяде способността да я искам… 

… 
Върнах се в София. На стаж съм. Най-свободното време през годи-

ната… 
Колко планове имах за оползотворяването му, от които почти 

нищо не съм осъществила. Поддържам само тялото си – малко йога, 
малко карате… За духа време не остава… 

Чета… Странно – защо книгите, които исках да имам някога, 
днес трудно чета. Безнадеждно елементарен стил, или лош превод – не 
знам… Или майка ми е права, когато ненавижда заниманията ми с 
източни философии… Смята, че това е интелектуално бягство… 
Навярно е така, но колко много се нуждая понякога от бягство… 

… 
Избягахме от стажа и отидохме на кино – “Манастирът Шао-

лин”… Точно филм за мен… Когато излизаш от салона, имаш чувст-
вото, че можеш да летиш. Не само да летиш – че можеш да постиг-
неш всичко, което може да постигне тялото, напомпано от силата на 
силен дух… Щастлива бях, макар Анита и Ренета да ми казаха, че са 
скучали… 

Странно – никога не съм писала какво е за мен карате … Не точно 
физическо и нравстевно усъвършенстване, а по-скоро физическа и 
умствена отмора. Може би звучи парадоксално, но е факт… Това е 
една духовна прахосмукачка, която изсмуква тъканта на мозъка ми от 
всички застояли мисли, нерешени дребни дневни проблеми, от всички 
вкиснали схеми, в които съм впримчена… една прахосмукачка, която 
изсмуква и всичкия застоял въздух от клетките на тялото и като ги 
проветрява, ги прави жизнеспособни и млади… Разбира се, карате ми 
носи и удовлетворение от едно съвсем материално и видимо усъвър-
шенстване. Всеки удар, всеки блок, всяко движение, които усещам, че 
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правя по-добре, са една малка победа над онова мое тяло, което никога 
не е било пригодно да издържа физически натоварвания… 

Увлякох се – какво ли значение има всичко това. Може би най-
важното е, че ставам все по-добра към хората, цветята и животните 
край себе си… или поне се опитвам да бъда не само абстрактно доб-
ра… 

… 
Най-после намерих група, която се занимава с хата-йога и през 

лятото. Утре за първи път в живота си ще отида на такова сборище. 
Казаха ми, че всички били много напреднали и за да ме приемат, ще 
трябва да ме подложат на нещо като изпит. Не се страхувам от 
изпита… Странно е, защото винаги съм уважавала ума си; винаги съм 
била сигурна в качеството на интелекта си и никога не съм се стра-
хувала, че мога да се сблъскам с нещо, което не бих могла да проумея. 
От друга страна – съвсем не бих могла да кажа всичко това за тялото 
си – много са воденичните камъни, които то не би могло да понесе. И 
все пак знам, че утре няма да ме подведе… Нещо, което съвсем не мога 
да кажа за ума си в деня преди изпит… 

… 
Приеха ме. Не знам дали съм най-добрата в „азана”, но бих могла да 

бъда. Сигурно е обаче, че ми липсва „пранаяма”. Милият татко, ще се 
засрами от мен… 

… 
Вече две седмици съм на стаж. Лятото свършва. Кой знае защо, но 

съм щастлива…. 
… 
Конвейрът тракаше и плюеше гилзи с червила. Анита и Ели 

влязоха в залата и бръкнаха в коша с готовата продукция. 
- Пак розово… - разочаровано каза Анита – Стажът ще свър-

ши преди да започнат да пълнят от варела с керемиденото… 
Такъв разкошен цвят не съм виждала по магазините… и ми стои 
м-м-м… като на фатална жена… 

- И това ти стои хубаво – каза Ели, докато мажеше устните на 
приятелката си. 

- С това приличам на бебе… 
- А мен как ме намираш? – тя с бързо движение нарисува и 

своите устни 
- Господи?! Как го направи без огледало? 
- С дългогодишни тренировки, тичайки надолу по стълби-

те… 
Двете се разсмяха и Ели захвърли червилото обратно в коша. 

Бързо се измъкнаха и продължиха към залата, в която пълнеха 
кутийки с крем за лице. Седнаха на столовете си, взеха лъжиците 
си и бръкнаха до лакти в казана, от който вадеха готовата смес. 
Тъй като почти се бе свършила, Ренета стана и отиде при начал-
ничката, която бъркаше с голяма дървена лъжица в казан, досущ 
като този, от който пълнеха кутийките. Тя поклати глава и наре-
ди на Ивет и Антония да разменят двата съда. Процесът на про-
изводство отново потече в „апаратите”, чието устройство не бяха 
изучавали. 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вчера бях на гости у Антония. Какви ли не приключения те очак-
ват, когато си в една стая с малко дете… 

Първо, на връщане от нашата „фабрика за красота”, минахме през 
пазара и напазарувахме. Аз купих домати, тя купи гъби и каза, че били 
много хубави. Отидохме у тях и ги сготвихме. По едно време се вър-
наха мъжът й и бебето. Бебето, всъщност, вече не е бебе и точно от-
там дойде бедата… То кротко се заигра в един ъгъл, а ние започнахме 
да „гуляем”. Изядохме всичките домати и гъби, изпихме всички швеп-
сове от хладилника, пуснахме по два пъти всичките им касети и гово-
рихме за всичко. 

В един момент реших, че е време да си ходя и… Оказа се, че вра-
тата е заключена. Търсихме ключа навсякъде – напълно безуспешно. 
Бебето кротко си играеше до вратата. По едно време Антония се сети 
да го попита. А то се смее сладко, сочи с пръстче нанякъде и казва 
„там”. Пак търсихме – като луди. По едно време Юлиян се сети да 
прескочи през прозореца у съседите и с тяхна помощ да разбие врата-
та.  

Когато започнаха да изкъртват бравата, ключът падна от едно-
сантиметровото первазче пред стъклото й.  

Бебето го грабва, започва да се смее още по-сладко, търчи като щу-
ро между мен и майка си и крещи – „Мими казал „там”… Мими 
казал „там”…”  

Ами да, казал, ама не казал къде е „там”… 
Да му мислят Юлиян и Антония. Май ще трябва да си слагат но-

ва врата… 
… 
Обедната почивка беше към края си. Допиваха си кафетата в 

кафенето и гледаха мързеливия ход на стрелките, които бавно се 
приближаваха до един часа. Седяха на масата до вратата, единс-
твената свободна маса, когато дойдоха, и единствената заета 
сега. Тихо си чуруликаха за разни неща и хихикаха. Стажът 
свършваше на другия ден. И лятото отиваше към края си, но все 
още не бе дошла есента. Все още имаше време за ваканция и 
свобода. 

Точно пет минути преди чувството им за отговорност (или за 
несвобода) да ги изхвърли от местата им и да ги запрати в цеха, 
две жени с бели забрадки (за да е чиста козметиката на народа) 
влязоха и се запътиха към съседната маса. В мига преди да сед-
нат, едната изпищя : 

- Ау-у, как не го видях това, черното… Дай да вървим ната-
тък, че не мога да го гледам и да ям… 

Другата жена силно се смути и тихо промълви, изчервена: 
- Не говори така, ще те чуе, ще го заболи… Какво му е на де-

тето… 
- И да чуе, няма да разбере – категорично отсече първата. 
И побързаха да се измъкнат. Едната, отвратена от черното 

момиче на съседната маса; другата – от себе си и от колежката 
си. 
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И стажантките побързаха да се измъкнат. Все едно, че бяха 
бити. 

Чашката с недопито кафе танцуваше върху чинийката си, 
когато Ивет я оставяше върху лъскавата метална повърхност на 
бара. 

Като мъртви влязоха в цеха, седнаха на столовете си, взеха 
лъжиците си и започнаха да пълнят крема за лице в жълти лъс-
кави кутийки. Като жива танцуваше лъжицата в ръката на 
Ивет… Изгребаха казана. Работният ден свършваше… 

… Стояха на спирката, захвърлени почти на края на света и 
чакаха автобуса. Вятърът вееше, свирепо раздираше лицата им с 
прозрачните си нокти. Захвърляше в очите им уличната мръсо-
тия и караше сълзите да текат … 

Затворила клепачи, с гръб към вятъра, Ивет избърса с длан 
страните си. Не искаше да плаче. Не искаше да им покаже, че е 
слаба… Не беше слаба. Щом бе оцеляла, силна бе. И беше умна 
– знаеше го, защото всичко бе постигнала с ума си. И знаеше 
езикът им… о, по-добре го знаеше от тази, която бе говорила за 
нея като за животно, което няма да я разбере… Сълзите пробиха 
стената на клепачите й, увиснаха на дългите й мигли и закапаха 
по гладките й бузи със съвършен овал… Избърса ги. Не искаше 
да мрази. Не искаше да бъде – расист с обратен знак… болеше, 
болката изгаряше, отравяше… Какво им бе направила… 

Усети лек полъх на чуждо присъствие зад гърба си. Познати-
ят полъх – без докосване… 

- Ивет… съжалявам… Знам, че една дума нищо не означава, 
но… съжалявам… И точно заради това не си заслужава да пла-
чеш… 

Ели стоеше зад гърба й и не знаеше какво да прави. Би я пре-
гърнала, но не беше сигурна дори в това, че трябва да я загово-
ри. Дали не предпочиташе да преживее болката си сама?! Дали 
не плачеше за друго?! Няколко мига Ивет не помръдна – все 
едно бе абаносова статуя. Окуражена, Ели преглътна и продъл-
жи… 

- Не всички са като тях. Не ни се сърди… 
- Млъкни! Всички сте еднакви. Всички сте расисти. – Ивет я 

гледаше в упор. Целият гняв бе в очите й… трупан с години… от 
самото й раждане… и с глух глас продължи – Ти също. Не си ме 
докоснала никога… Никой не ме докосва… Като прокажена 
съм… дори когато не го казвате… 

Ели едва сега осъзна, че всъщност не докосва хората. Не бе 
докосвала и Ивет. Вълна на лепкав срам заля душата й. 

Протегна ръка – тънка, само кости, без плът; с тъмна кожа, из-
горяла от лятото. И Ивет протегна ръката си – тъмна, само кости, 
без плът; все още горяща от болката. Пръстите им се сплетоха – 
изящни и дълги. Тогава видяха, че цветът на кожата им бе съв-
сем еднакъв. 

Очите им се срещнаха – дълбоки и черни, те бавно се пълнеха 
със слънчеви лъчи. Усмихнаха се – белите им зъби заблестяха – 
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като изгубени звезди… Вятърът край тях свистеше и не можеше 
да влезе в косите им – от буйни и лъскави къдри… 

ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА 
Стъмни се - в три след обяд. Небето подгизна от мокри обла-

ци. Закапаха капките – тежки и едри куршуми от кондензирала 
влага. Като картечен откос се изля пороят. Разстреля небето уп-
лашената земя. Хората се свиха под стрехите на сградите, усе-
щайки атавистичен страх в душите си от дивата, необработена 
природа… Вятърът виеше и отнасяше вадите в каналите. Кана-
лите повръщаха гейзери. Колите спираха край тротоарите. 
Трамваите светеха – вместо светкавици. 

Ели слезе на своята спирка, зад Университета и се сгуши 
удобно в новия си шлифер. Красив бе; и тя бе красива с него. 
Мек отвътре, импрегниран отвън. Елегантен и функционален. 
Вдигна качулката на главата си и продължи през дъжда. Краката 
й се подгъваха от умора. Черни петна се смесваха с небесните 
капки и чертаеха спирали пред очите й. Мечтаеше за топъл душ 
и за отмора… Стигна до киното. Огромна тълпа шумеше, прию-
тила се под козирката му. Лицата от афишите се смесваха с жи-
вите маски край нея. За миг спря, опиянена от играта на леде-
ните късчета със сочната трева край паметника.  

Продължи към дома си, съчинявайки хайку : 
    Дъжд вали. 
    Есен. 
    Летен порой… 
Болка прогори слепоочията й, изгаряше мозъка й, и тръгвай-

ки по гръбначния стълб надолу, почти парализира движенията 
й. Когато мина покрай ресторанта на хотела, вече се бе превър-
нала в автомат. Някъде в периферията на съзнанието й плуваше 
друг вариант на стихотворението : 

    Дъжд. 
    В края на есента – 
    летен порой… 
В мозъка й се задвижиха неуловимите и необясними процеси 

на преценката – почти като в позитронните мозъци на Азимови-
те роботи. Точно когато умът й бе готов да блокира, неможейки 
да прецени кой е по-големият потенциал, тя видя с късогледите 
си от умора очи странен силует в дъното на улицата. Човекът 
плуваше в пороя, захлупил върху главата си чувал за смет… 

Отхвърлила външния свят, Ели вървеше към дома си и съчи-
няваше хайку : 

    Болка и скръб. 
    Плаче дъждът. 
 
    Отивам у дома –  
    при самотата си. 
Едното стихче липсваше - не знаеше дали да бъде за нея, или 

за пороя… 
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Най-после влезе. Вратата на входа щракна зад гърба й. Бавно 
се изкачваше по мокрите стълби. Обувките й – все още летни, с 
тънки гьонени подметки, бълваха вода при всяка стъпка. Подх-
лъзна се в мига, когато чу, че някой тича зад гърба й. 

Нямаше време да се обърне. Нито да потърси опора. Две ръ-
це грубо я грабнаха и я отделиха от пода. Опита се да хване па-
рапета, но пръстите й бяха изскубнати. Толкова бързо се озова 
захвърлена върху тръбите на парното долу, в мазето, че не разб-
ра какво ставаше. Единствената мисъл в главата й беше, че таки-
ва неща, просто, не се случват… 

Силен удар в гърба изгони въздуха от гърдите й и почти счу-
пи гръбнака й. Още по-тъмно стана край нея. Трудно пое дъх 
отново, но все едно - имаше достатъчно кислород в клетките си. 
Обърна се с лице към нападателя. Дори в лепкавата тъмнина на 
своето мазе видя, че още е с чувал за смет върху главата си. Бе 
само дълъг миг. В следващия той се стовари срещу нея с цялата 
енергия на масата и на скока си. Тя леко се отдръпна и избегна 
удара. Не беше сън с отворени очи. Не беше и кошмар от детст-
вото. Не беше разказ край маса за кафе. Не беше филм. Случва-
ше се. Тук и сега. Действителността протягаше грозните си ръце 
в желанието си да я сграбчи и смачка. Стените на капсулата й се 
огъваха и с трясък се трошаха… И пак оставаха цели. Ели изпус-
на рязко целия въздух от гърдите си и пое удара с диафрагмата. 
Не я заболя. Мускулите услужливо се опънаха и се свиха. Не 
бяха отишли напразно тренировките, когато партньорът й я 
тъпчеше с ръбовете на ходилата си под слънчевия сплит, отпус-
кайки цялата си тежест върху нея. Ели пое дъх. Тренираната й 
ръка изхвръкна напред като отпусната пружина, готова да срине 
стена… и увисна… Насреща й нямаше стена, а човек… Не беше 
сън с отворени очи. Не беше и кошмар от детството – когато 
бягаш, гонят те, а омекналите ти крака затъват все по-дълбоко в 
пясъка… Действителността бе на една крачка от нея. Протягаше 
грозни ръце към врата й… Достигна я… Ели разбра, че тя не 
може да я достигне. Не можеше да докосне реалния свят… Не 
можеше - да удари човек… и да причини болка… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Не предполагах, че ще завърша този дневник с такова невероятно, 
нелепо и драстично събитие.  

Връщах се уморена у дома. Валеше. Болеше ме всичко – една седмица 
вече работя по нова тема, разработвана от доц. Неделчева по НИС 
(научно-изследователски сектор). Опитваме се да синтезираме зелено 
органично багрило, с идеята да започне масовото му производство в 
химическия завод в родния ми град, който произвежда засега само неор-
ганични багрила. За една седмица работих 22 часа допълнително (без 
да се броят лекции, упражнения, уроци по френски, занимания с кара-
те и йогизъм). Труп бях и мечтаех за сън и забрава… 

В мъглата на пороя го видях – човекът с чувала за смет… За миг 
ме смъкна от облаците, сред които съчинявах хайку в тинята на 
моето мазе… В три след обяд. В центъра на столицата.  
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Започна най-нелепото рандори в живота ми… Не беше нелепо – 
най-истинското беше… Но не беше рандори… Нямаше поклон. И 
сенсей го нямаше - да брои пропуснатите удари и спечелените точки. 
Беше схватка между две тела -  без души и без правила.  

Издържах. Оцелях. По-силната бях… 
… Не на мускули и стръв за смърт...  
Не се уплаших. Нито за миг паника не помрачи ума ми. Дори ко-

гато разбрах, че не мога да ударя човек… Дори когато разбрах, че ду-
мите ми не стигат до звяра с лице на човек… не – до човекът с лице 
на звяр… 

Не се страхувах. Дори за миг не повярвах, че нещо лошо може да се 
случи – на мен. Неприкосновена бях. Точно толкова, колкото когато 
нападнах с кошчето за смет съучениците си в една далечна класна 
стая… Не вярвах, че такива неща се случват... Но повярвах на лоши-
те режисьори – при такива сцени наистина се чува само тежко диша-
не… 

Посиня небето. Почерня. Няма звезди.  
Боли – изпотъпканото ми тяло. И изядените ми от зъби ръце. 
Боли – изпотъпканата ми душа. Боли сега. 
Боля и долу, когато разбра, че да ударя не мога… Но мога да убия 

човек… 
Ели изпусна молива. Болеше – изгризаната й ръка. Болеше 

душата… Затвори очи. Долу беше. Винаги ли щеше да бъде тол-
кова ярко това? 

…Изви тялото си в дъга. Измъкна се от ръцете му – и този път 
успя. Клетият шлифер, омазан в прахта, болезнено изстена. Но-
вият шлифер, подарък от Ана… днес за първи път го облече. 
Душата болеше – не го остави в ръцете на звяра. Отново я доко-
па, откъм гърба й. Като с обръч я обхвана с ръцете си – през ней-
ните. Не можеше да мръдне. Отново изгуби равновесие и падна. 
Човекът падна отгоре й – затрупа я… 

- Пусни ме… - тихо и ясно прошепна тя – Не става така… 
Пусни ме… - дъхът й пресекваше от усилията да се съпротивля-
ва, но пак говореше, нали думите бяха нейното оръжие – Пусни 
ме… Хората трябва да се познават, да разговарят - Пусни ме. Не 
става така… 

Ръцете му алчно ровеха под шлифера й, под тънката й фла-
нелена блузка и мачкаха гърдите й. Тя се извъртя, успя да отле-
пи ръцете му от себе си. Не разбра как се случи – усети само бол-
ката и чу шума от впити зъби… 

Отново се изскубна. Знаеше, че е неприкосновена. Знаеше, че 
докато не се изплаши има шанс да победи. Защото капсулата й 
от чуждо времепространство я пазеше. И щеше да я пази, докато 
не позволи на света край нея да счупи тънките й стени… Само 
съзнанието й – ясно, спокойно и чисто – можеше да направи 
това. Тя отново отблъсна лепкавите пипала на страха. 

- Пусни ме!!! – гласът й ясно прокънтя в тишината на входа в 
три часа след обяд… 

Никой не я чу. 
Нападателят отвърна с нечленоразделен звук… И борбата 

започна отново. Гъвкава и подвижна като змия, тя отново се изп-
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лъзна. За да я задържи, той впи пръсти във врата й. Въздухът й 
спря. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Това бе най-дългият миг в живота ми. Най-реалният миг. Мигът 
между живота и смъртта? Не. Не това е важното. Аз знаех, че ще 
оцелея. Но не знаех, че за да оцелея, съм способна на това… дори не 
смея върху листа да го напиша, но е факт… 

Въздухът ми свърши. Губех сили. Не знаех още колко дълго ще из-
държа… 

Човекът я бе затиснал с цялата енергия на по-голямата си ма-
са. Стискаше с две ръце врата й и чакаше да изгуби съзнание. 
Възбудата от борбата пулсираше по всичките му кръвоносни 
съдове.  

Не бе очаквал такава жертва. По всичко личеше, че ще е лес-
на. Отнесен поглед, посивяло лице, сгърбена фигура, неравно-
мерна походка… Такива сами лягаха в прахта и им бе все едно, 
че са жертви… И после мълчаха – хубав шлифер, кожена чан-
та… твърде лъскава, твърде почтена – за да сподели с властта 
или с приятелите си какво я е сполетяло… Ще се изкъпе, ще се 
изчисти – и край… Пръстите му потъваха все по-навътре във 
врата й. Облиза се и пое дъх, готов да я пусне и да се заеме с ос-
новното. Отметна глава назад и найлона падна. Тогава се случи 
съвсем неочакваното. 

Жертвата протегна мъртвите си ръце и го хвана за шията. 
Тънките й пръсти, толкова крехки на пръв поглед, се оказаха 
жилави. Той отново затегна хватката си. Нейната беше по-
силна… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Тогава разбрах, че мога да убия. Тогава, когато вече нямах въздух в 
дробовете си, но още имах кислород в клетките си. И съзнанието ми бе 
ясно. Знаех, че дишам седем пъти по-бавно от всеки средностатисти-
чески убиец и ако протегна ръцете си дори сега, когато отдавна вече 
въздух нямах, пак ще имам шанс да победя. 

Победих. Той омекна в пръстите ми и го пуснах.  
 Отиде си. Отидох си. 
 Останах неприкосновена – защото бях. 
 

Дъждът ръмеше укротен. Измиваше земята и попиваше – в 
пръстта и в каналите. Ели гледаше през очите си - като през ам-
бразури, в прозореца, който пак я отделяше от света. В съседната 
стая телевизорът гъгнеше – както всяка вечер. В кухнята тракаха 
чинии – Люба миеше след вечерята. Часовникът цъкаше и бавно 
местеше стрелките си – към времето, когато в този ден всяка 
седмица гостуваше на Мина, за да гледат филми от “Десета му-
за”. Ели се държеше за бележника си – точно като удавник за 
сламка. Подъл страх пълзеше отвред и изяждаше душата й. 
Усещаше, че не може да стане, да излезе навън и пак по същото 
стълбище да слезе един етаж по-долу и да бъде щастлива в света 
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на старата си приятелка и на киното. По-лесно беше да пише. И 
да си спомня… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Седя, мисля, пиша. Литература. Не се промених. Измих случката 
от себе си. Изпрах я – от дрехите си. Действителността се свлече в 
канала… 

После пихме с Люба кафе. Говорихме… разказах й всичко… или 
почти… Денят продължи… Отидох на френски, после с чичо Пешо 
отидохме до милицията. И на тях им разказах всичко, описах го на 
голям бял лист… Дори нарисувах портрета му…  

Литература – моята дарба, проклятие, собственост. Ако ме 
бесят, ще съжалявам само за това, че няма да съм жива след обесването 
– за да го опиша…  

Предложиха да ми дадат извинителна бележка за три дни – да не 
ходя на училище, за да се възстановя от травмите… Нямам нужда от 
бележка, а от правосъдие… ако такова нещо съществува… И от 
защита – не за мен; за другите… Защото аз съм вън от света. И 
оцелях… Но оцелях, защото съм “вън”… Литература… Истината е, 
че имах късмет с противник; ако бяха двама нямаше да се спася… Или 
кой знае? Къде ли е второто дъно на скритите резерви на тялото и 
духа…  

Литература и страх. Отидох на урок, защото бях в стрес. Сега 
ме е страх да изляза и да сляза при Мина… Не искам да мисля за 
Утре, когато по тъмно ще започне денят ми… 

 
Ели затвори очи и си представи как плува право срещу летя-

ща към нея моторница. Стана от мекия фотьойл, обу другите си 
джинси и нова ватирана фланелка, пожела лека нощ на Люба и 
слезе при Мина. 

Животът продължи – безпроменен.  
…  
Денят започна – както всеки друг ден.  
Със звънеца в шест.  
С банята, измиваща съня, вдървеността, страха; измиваща 

нежеланието за ден, за труд, за умора. Вливаща топлина в тяло-
то. Топлина за ден, за труд, за умора. 

С азаните. Вкарващи кръвта в главата. Огъвкавяващи кривия 
гръбначен стълб. Разтягащи схванатите сухожилия. Уравновеся-
ващи неравномерната мускулатура. Превръщащи тялото в 
изящна скулптура… Борба със себе си. Борба за воля; за побе-
да… За победа над себе си. За победа за себе си… 

С пранаяма. Да поемат дробовете кислород. Да изгори мъ-
тилката, останала в клетките. За да няма умора… Да няма студ… 
Да няма страх от Утре; от Вчера; от тъмното; от чуждо присъст-
вие зад гърба… 

С облеклото. Да се съчетаят цветовете; да се съчетаят матери-
ите; да се съчетае студът… Да се съчетят страхът; лабораторията; 
синьото небе; вчерашният ден… Хармония… 
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С тълпата на спирката. С цъкащите минути. С отчаянието. С 
примирението. С протеста. С проклятието. 

С тълпата в автобуса. С бягащите минути – бягащи от спир-
ката до залата за лекции.  

Със залата за лекции – препълнена от хора и празна от душа. 
С кафенето след часа… Утринна празнота. Касета с италиан-

ски песни, хитове отпреди пет години… Кафе, сок, чай… Думи, 
кънтящи от празнота в празнотата.  

С лабораторията; с лекарствата и с багрилата…  
И пак със студ… 
Обратно – към дома.  
И пак обратно – към залата за тренировки.  
И пак обратно – към съня… До следващия ден… Когато пак 

обратно ще започне всичко… 
Животът течеше – безпроменен. 
…  
Влакът я отнасяше – далеч, далеч. Колелата му тракаха прис-

пивна песен. Затворила очи на най-горното легло, тя си предста-
вяше, че е на борда на презокеански параход при силно вълне-
ние.  

Отиваше си у дома, но не това бе важното. Отиваше в коман-
дировка. В жълтия й сак, добре стрито и скрито в стъклен бур-
кан спеше зеленото багрило, в достатъчно количество за полуп-
ромишлена проба. Трябваше да го занесе в експерименталната 
база на завода. Трябваше да присъства на изпитанията… Тряб-
ваше - да си иде у дома… така й каза доц. Неделчева, когато нау-
чи какъв бе произхода на равномерно разположените, засъхнали 
вече корички от рани по дланите й… Ухапване от човек – зло-
вещо звучеше, макар да не бе искала така да звучи…  

Ритмичният сблъсък на колелата с релсите започна да при-
лича на рев на море… Объркана, Ели се взираше в мрака, без да 
знае къде е. 

Звездни експлозии горяха зад мръсните пердета на купето. 
… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ  

Започвам новия си дневник днес, защото днес е и начало и край и 
нищо. 

Днес е последният ден на последния семестър в моето задължител-
но следване.  

Днес се затвори един цикъл – без да осъзная. Затвори се така, както 
преди малко повече от четири години започна този цикъл-следване – 
ежедневно, уплашено, забързано… С много тъга и болка по изгубеното 
общуване с близките и с една отчаяна упоритост – да прегазя време-
то и да изляза “отвъд”. 

Но къде?! 
За да устоя на умората, тъгата, самотата, обезличаването и 

страха, аз благодаря на изписаните си бележници, в които приютявах 
идеите си за написани и недописани романи, разкази, есета; в които 
прибирах мислите си и оценките си за четени книги и гледани фил-
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ми... Благодаря и на дневниците си, в които изливах утайката и кри-
ех звездните мигове на ежедневния си живот… И оцелявах… 

… Пишех, за да мисля, защото само облечената в слово мисъл ожи-
вява… 

Обикновено хората говорят. Добре или зле, те превръщат мисли-
те си в съждения, в изречения… В думи. 

Отдавна се научих да не разговарям – започнах да пиша, за да не 
умра.  

Пишех… Дневник на самотата; Дневник за себе си; Дневник за 
другите; Дневник на лудостта… И Дневник на освобождението… 

Свободна съм. Днес. Последният ден на последния семестър. Щаст-
лива бях – днес… Усмивката ми грее и лицето ми излъчва топлина… 

… Когато тази вечер се връщах от тренировка с последния за деня 
автобус, срещнах бившия си преподавател по физика. Усмихна ми се , 
поздрави ме, разговаряхме. Не бях допускала, че може да ме помни – 
една от стотиците студенти, които всяка година минават пред 
очите му… Някога, удивен и очарован от писмената ми защита на 
протоколите, бе казал, че имам нестандартна мисъл… Това не му 
попречи да ми постави “добър”, защото от дванайсетте протокола, 
които трябваше да имаме, аз имах единайсет. Странно – помнеше не 
само мен, но и този разговор… Щастлива бях – в автобуса. 

Щастлива съм и сега, макар тежестта в очите и болките в ста-
вите да ме смазват. 

… 
Отмина последният ден от последния семестър. Потъна във 

въртопа на другите дни. И се сля с онова, което не бе Изпит. 
Хиперизпитът… Движена от скрит дълбоко в разума й механи-
зъм, Ели съществуваше в коловоза на сесията без да се обръща 
встрани. Следваше всекидневната си програма като запълваше 
празнините на лекциите с четене на лекции за Изпита. И пи-
шеше – отново за оцеляване. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вечер е. Утре съм на изпит. Мисля – не за изпита утре… Мисля 
за всички изпити… 

Мисля… Защо стана така, че учението се оказа най-важното нещо 
в живота ми? Не “най-важното”; единственото… 

Защо Училището се превърна в кошмар? 
Контролни, класни, изпити… 
Източници на страх. 
Постепенно те се превърнаха в своеобразни центрове на времето 

ми… В безвремието между тях животът се размива, остава без очер-
тания, без действие, без събития, без цел. В точките на сгъстяване 
животът е страх… Страх и мечта за безвремие… По този начин 
нищото се превръща в цел, а свръхвремето – в стремеж към “изрязва-
не”; към “несъществуване”; към нищо… 

… Защо?! 
…Защото времето не тече равномерно. То, както и пространст-

вото, се сгъстява, изкривява и обръща около онези точки, които за 
пространството се наричат “свръхмаса”, а за моето време се наричат 
“изпит”… “хиперизпит”… 



412 
 

Ще ме погълне отново. 
 
Дните – в безвремие и свръхконцентрирани бавно минаваха, 

неотменни. И това, което отминаваше с тях си отиваше неосъз-
нато, ежедневно, забързано. Затрупано… 

… 
Седнала кръстато на пода, опряла гръб в парното, Ели прех-

върляше механично от едната купчина върху другата тетрадки, 
схеми, лекции, учебници и чужди записки. С възпалени очи 
следеше въпросите от конспекта и с молив отбелязваше тези, по 
които бе подготвена. Половината работа бе свършила. И време-
то до изпита бе преполовено… 

Затвори клепачи – стотици иглички ги прободоха. Пробиха 
представата за лятото – прибой… ката сред бели гребени… и 
плуване навътре сред буря и вълни към първоутробата на всич-
ко живо по Земята… Спокойно утро – пътуване към съвършенс-
твото… Далеч бе лятото… 

Отвори очи, захвърли конспекта, намести ребрата си между 
ребрата на радиатора и започна да мисли за зимата – Нова го-
дина… година без изпити… Стаж – три месеца свободен труд… 
у дома… заедно със зеленото органично багрило… Сиви утри-
ни, покрити със сняг пешеходни алеи… басейн – един час плу-
ване на ден след редовната смяна… Против обезличаване – тре-
нировки по джудо… хубав спорт, удобен за близък бой в лепка-
ва тъмнина сред мазе… Изгони представата от себе си и стана… 
Далеч бе зимата, заедно със свободата… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

На изпит съм – не чувствам нищо. Предпоследният изпит на мо-
ето следване.  

Нека успея… Нека и този път победя… защото всеки изпит е 
битка, макар да не знам вече с какво, срещу кого, защо… Когато свър-
ши ще си задам въпроса – способна ли съм на нормален живот, или само 
на самота, учение и страх от нереалности… 

… 
Животът е безкраен – ще имам време да загърбя “Днес” и да тръгна 

по пътя към съвършенството… (Май пак няма да имам време за 
“нормален живот”… Но кой ли може да каже кое е нормалното…) 

… 
Довечера е Бъдни вечер. Утре е Коледа. 
 Довечера е Страх. Утре е Последният изпит. 
… Не за това искам да пиша… 
 Нужно ми е да знам, че утре не е най-важният ден в живота 

ми – последният изпит на последното следване.  
Нужно ми е да знам, че утре не е Краят… а началото на Безкрай-

ното… безкрайно отлаганият път към себе си… защото – 
Нужно ми е да знам, че съм независима от химията. 
Нужно ми е да знам, че апогеят на живота ми няма да бъде карие-

рата на инженер-химик… 
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Нужно ми е да знам, че животът ми не е свързан и с една посредст-
вена научна кариера, с един посредствен живот, какъвто всички живе-
ят, защото… Не това съм аз… 

… Каква съм – още не зная… 

ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА 
Като издялан от къс бял мрамор беше светът. Снегът блесте-

ше – чист и твърд като необработената гръд на камък. Хората 
отваряха очите си, подпухнали от сън. Отваряха прозорците на 
душните си стаи. Отваряха душите си, изпразнени – за праз-
ник…  

Защото бе празник. Природата не им отнемаше това, което 
други им бяха отнели… 

… Връщаше се. Вървеше с празна глава. Вървеше бързо, с 
широка крачка. Стъпваше твърдо, уверено – без да се забавя и 
без да избързва… 

…  Връщаше се. Вървеше с празна душа. Движеше се през 
тълпата като сърф през морски вълни при силен вятър… 

… Стъмни се удивително бързо – като в зимен следобед… 
Снегът хвърляше последното си бяло сияние в очите й и тихо 

посиняваше. Стъпките скърцаха, денят отминаваше…  
Топлината на дома й и неговите обитатели я обгърна като 

вълнен юрган. Сви се в гнездото си - като в капан. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес бе последният изпит на задължителното следване. След него 
бе мечтаното освобождение. 

Днес отминава. Освобождението е далеч… 
Излязох от банята в шест и двайсет, готова за битка. Последната 

битка?! И започнах да пиша… Тогава осъзнах, че пиша с клишета – 
“Даниела пред изпит”… а после – “Даниела след изпит”… някъде 
между тях остават другите – “Даниела се готви за изпит”; “Даниела 
е уморена от изпити”… “Даниела е мъртва от всичко”… Омръзна 
ми. Хвърлих химикала, а после едва го намерих под бюрото си – суевер-
на съм; все с един химикал пиша на всички изпити… 

… Всичко свърши. Няма да пиша как – страх ме е, че не мога да из-
бягам от клишетата… 

Разхождах се по белите улици… Ходих на френски… Прибрах се, с 
Люба пихме кафе… Говорих по телефона с Елиза и с мама… После 
Дейзи ми позвъня, за да ми каже “Честито!!!”…  

Не се чувствам честита. 
Гледам серийния филм – съчувствам на героинята… Обещавам си 

никога да не заменя личната си свобода със съмнително щастие. 
 
Угаснаха прозорците на съседната сграда. Уморена, нощта 

заспиваше и приспиваше милионите си чада. Завиваше ги с 
тъмнината си, тихо пееше в ушите им лъжи и ги мамеше към 
бъдното щастие. Хората спяха дълбоко. 
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Угаснаха очите, които се взират в прозорците. Уморена, ми-
сълта заспиваше и приспиваше милионите глави, в които вита-
еше. Завиваше ги с тъмното си невежество, тихо тананикаше в 
ушите чуждите слова и измамена, тласкаше ги напред, към из-
мамното щастие. Хората спяха навред. 

Лампата на Ели светеше. Хвърляше лъчите си в жълтия ваку-
ум край нея и подгонваше мислите й – напред, към онази точка, 
от която тръгваха двете пътеки. Едната - към спокойствието на 
настоящето, задръстило всички души, затлачило всички мечти, 
удушило всичко, което не се вмества в послушните рамки на 
властниците. И другата – нагоре. Ели гледаше в светлия кръг на 
лампата и се опитваше да види докъде стига пътят – „нагоре”. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Сама съм. Без радост. Мечтая да чета за древните цивилизации. 
Дали отговорът за нашето развитие не е затрупан там? Арогантни, 
безочливи и неграмотни, ние отричаме всичко, създадено преди нас. И 
загърбваме човешката история; загърбваме опита на поколенията, 
върху чиито кости стъпваме… Стъпкахме и себе си. И всичко, което 
предстои… 

Искам – радостта на познанието. 
Искам – свободата на познанието… 
… Отнета ни е – защото е свобода … 
… 
Задължителната част на живота ми приключи. 
Мечтая – за свобода. 
Навярно никога не ще я имам. 
… 
Нощ е. Рисувах. Бели преспи над шеметни висоти. 
Какво ще бъде Утре?! 
… 
…Утре е. Искам да дойде утре… 
… 
Чета. Първият бележник, който написах тук, в София… 
„Един предновогодишен следобед” – разказ-есе…  
Може би е било днес, преди четири години… 
Какво е знаела тогавашната Даниела за сегашната?А сегашната – 

спомня ли си онази? 
… Тогава беше началото. Сега е краят. 
Тогава всичко започваше. Днес всичко свършва. 
Не чувствам удовлетворение. Не чувствам нищо. А утре? 
Какво остана в мен? Имаше ли нещо – в мен?  
Нищо не спечелих. Много ли загубих? 
Необходимо беше – да постигна необходимото. 
Постигнах го – последният изпит е преодолян. 
Ваканцията е пред мен. Почивка и ново начало. 
… 
Уморена съм до смърт – сега, когато всичко свърши. Не мога да ям, 

не мога да спя. Не мога да пиша – ръцете ми изпускат химикала. Бо-
лят ме всички стави и мисълта за всяка дейност ме отвращава. Пред-
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ставата за път и празник сред близки стърже по нервите ми – като 
метал по стъкло. 

Аз съм дипломант. 
 Празнувахме. 
 Празникът свърши. 
 Утре е първият ден. 
… 
Затрупан под дълбоки преспи сняг, Градът спеше. Сънуваше 

своите сънища за пролет и чисти улици. Паразитите, които го 
населяваха, се събудиха – далеч преди Слънцето да пробуди 
Света. Раздразниха до болка нервните му възли, пускайки из-
веднъж всичките си електрически уреди – лампи нощни и ви-
сящи под тавана; кафеварки кубински и родни; кафемелачки 
самостоятелни и вързани към миксери; фурни, котлони и пар-
ти-грилове; електрически самобръсначки и даже бойлери. Разд-
русан от шока, Градът се събуди в стрес. И за да си отмъсти, на-
каза проклетите твари, които плъпнаха по плътта му и хукнаха, 
кой знае защо от единия му край към другия с безумно настър-
вение.  Той, обаче, го спря. Настана поредната криза в транспор-
та. Автобусите безследно изчезнаха, тролейбусите, вързани за 
вързанките си, се движеха в пакети по четири (колкото за бе-
лотно каре). Спирките се превърнаха в средища на импровизи-
рани митинги – да не повярваш, в мъглата и мрака се чуваха 
реплики дори против градската управа. Когато народът разбра, 
че за пореден път управниците на града са били изненадани от 
снега, неочаквано млъкна. Тихо се разпръсна и пое пътя – всеки 
към своята голгота, към която пътуваше всеки ден, нарамил 
кръста си във вид на празна пазарска чанта, която до вечерта 
трябваше да напълни. 

И животът на паразитите продължи – напук на спящия под 
дебели преспи Град. 

Ели не се смути от тълпите, които крачеха край нея по ули-
ците – не помнеше, че тук не всеки ден е така. 

Вървеше щастлива по новата си пътека и беше доволна, че 
може да стига пеша почти навсякъде, където пожелае. (Разбира 
се, не и до новата площадка на завода, но до експерименталната 
база, където отиваше – да.) Мостът се виеше – надолу, надолу. 
Децата вече бяха превърнали сърцевината му в пързалка. Зах-
върлила за миг представата за себе си като за дипломант Дание-
ла Димитрова, Ели се плъзна по леда. Изпревари хората, които 
крачеха край нея, но когато отвори вратата на лабораторията 
разбра, че е закъсняла. Двете лаборантки я посрещнаха подоз-
рително и заявиха, че шефът е на оперативка. Ели се смути и 
тъй като не знаеше какво да прави, ги помоли да й намерят ня-
каква работа. Бе ред на лаборантките да се смутят. 

- Работа ли?! – хлъцна дребничката чернушка – Каква рабо-
та? Дипломантите при нас само четат, досаждат на шефа, ядат и 
висят в кафенето… 

Стройната белушка оправи без нужда русия си перчем и 
обикаляйки край Ели зацъка… 
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- Брей, такова момиче като теб да се пъхне в такъв завод до 
края на младостта си, язък… С фигура като твоята трябва да 
станеш манекен… като мен…Само да започна да печеля повече 
пари оттам и изчезвам…Поне да знам защо живея… - тъжно 
завърши тя поучителното си слово. 

- Не я слушай! Никога няма да си тръгне оттук… Нищо че 
дават малко, затова пък е всеки месец… Хайде, момичета – бодро 
завърши чернушката – да слагаме на шефа кафето… 

После, изведнъж сетила се за нещо, тя се извърна към Ели и я 
изгледа от глава до пети с блестящи преценяващи очи. 

- Аз съм Белла – каза тя с най-чаровна усмивка и строго до-
върши – и не смей да ме занасяш заради името ми! А ти как се 
казваш?  

- Аз съм Ели. Името ти е хубаво. И ти си хубава. Какво от това, 
че не си отивате?- каза тя съвсем сериозно. 

Белла театрално я подгони. 
- И аз съм Елена. – подаде ръка манекенката – Казват ми Ели, 

но само най-близките. За другите съм Ленчето; ненавиждам го 
това име. 

В това време вратата се отвори и виелицата влезе вътре, заед-
но с шефа. Когато отърси снега от себе си се оказа, че е висок, 
черноок, млад и хубав. 

- Здравейте, хубавици! Защо в лабораторията мирише на ла-
боратория, а не на кафе? – запита той престорено строго – Не 
знаете ли, че шефът ви ще се завърне всеки момент от централ-
ната сграда във вид на снежен човек? Добро утро, Даниела, това 
не се отнася до Вас… Радвам се, че ще стажувате тук… Как са 
професор Иванов и доцент Неделчева? Знаете ли, че и аз бях 
техен дипломант? 

- Да, разбира се. Много са ми говорили за Вас; само с най-
добри чувства… Изпращат Ви сърдечни поздрави и пожелания 
за много успехи… 

- Успехите, надявам се да дойдат от съвместната ни работа… 
Белла свари кафето – умееше да го прави ароматно, силно и 

вкусно. Разсипа го в хубави чаши, не такива, каквито обикнове-
но се търкалят из лабораториите. Изглежда, тук пиенето на кафе 
бе нещо важно. 

Половин час по-късно, в кабинета на шефа, т.е. – в онова 
ъгълче в дъното на лабораторията, което бе преградено с пара-
пет и бе затрупано с химическа литература, Ели и Антон вече си 
говореха на „ти” и обсъждаха производството на зеленото баг-
рило – проблем, от който тя нямаше никаква представа. Със 
синтеза в колба всичко бе ясно; дори със синтеза във варел. Но 
технологията на производството бе нещо безкрайно далечно. 

Час по-късно бе вече време за обяд. Облякоха тежките си 
зимни дрехи, увиха главите си с шалове и кърпи, нахлупиха им 
шапки и качулки и тръгнаха към стола на съседната фабрика. 
След сто метра война с вятъра се превърнаха в ледени висулки. 
Поеха си дъх, едва когато влязоха във фоайето на сградата. Ог-
ромно и пусто, след снежния ад вън, то приличаше на преддве-
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рие към рая. Ленчето и Белла сръчно започнаха да се разопако-
ват. Ели почти се обеси с шала си, преди Антон да се сети да я 
отвърже. Всички много се смяха. Точно в този момент Никола 
излезе от столовата. 

Замръзна. Дори не дишаше. Дори не можа да пристъпи. Тя 
беше. Или халюцинираше?! Толкова пъти я бе виждал в съня си. 
Толкова пъти я бе гонил от страниците на книгите, които чете-
ше; от бланките с технологичните параметри, които попълваше 
всяка сутрин; от белите стени на стаята си, когато заспиваше… 
или от чинията, в която ядеше… Но сега май беше съвсем ис-
тинска. Някой я прегръщаше, а тя се смееше… 

- Ели… - гласът му не успя да излезе от гърлото… 
Точно в този момент Ели извърна глава и го видя. Замръзна. 

Дори не дишаше. Дори не можа да пристъпи. Толкова пъти през 
живота си бе предусещала бъдещето, че сега почти изпищя. Гла-
сът й не успя да излезе от гърлото. За втори път представата, че 
нещо неминуемо ще се случи; нещо, което е свързано с този миг 
и с този човек я връхлетя. И отлетя – след като нанесе удара си.  

Не разбра как бе стигнала до него. 
- Здравей – с усмивка каза тя. – Какво правиш тук? 
Подаде му ръка. Той я задържа. 
- Тук работя. А той? – въпросът му приседна като дюля в гър-

ло. 
Ели не чу, или не разбра… Или се направи, че не чува и не 

разбира. 
- Аз съм на стаж в съседната сграда. Хранят се тук…  
- А той? – повтори Никола. 
- Той?! – вдигна вежди Ели – Кой той?! А-а-а, шефът на база-

та? Той е колега. 
Никола се оживи. 
- Искаш ли да те разведа из завода? Да ти покажа къде рабо-

тя? 
Ели не се смути. Махна с ръка на новите си колеги и извика : 
- По време на обяда ще стажувам при него. Колеги сме от Ин-

ститута… 
Бяха колеги – един семестър, докато той изравняваше прог-

рамата, по която бе учил в друг Институт с програмата в техния, 
стремейки се да не изгуби годината… Бяха приятели – един 
семестър, докато изслушаха всички концерти в зала „Бълга-
рия”… После се изгубиха. Той се дипломира и се завърна в род-
ния град, за да стане специалист по специалността, която оби-
чаше. Тя продължи да учи, за да се дипломира на следващата 
година… и се губеше всеки път, когато се опитваше да си предс-
тави какво ще прави тогава, когато задължителното свърши… 

…Вървяха по мрачни мокри коридори. Влязоха в огромно 
хале с огромни въртящи се барабани. По-нататък сушилни ма-
шини пъхтяха, издишвайки пара… След това идваше сухата 
обработка – излъскване, скрояване, „напудряне”… изобщо – 
„финиш”… На Ели отново й се струваше, че пак не е попаднала 
където трябва. А Никола говореше, говореше, говореше – без да 



418 
 

забелязва мръсотията около себе си, нито водата, в която газеше, 
нито смрадта, която дишаше. Говореше, говореше, говореше – 
вдъхновено – като за поезия… И й обясняваше процесите и апа-
ратите, в които те протичат… Тя го слушаше прехласната – да не 
повярва човек, че това е същото момче, което светкаше с фенер-
чето си SOS  в час по „Процеси и апарати”… 

Обедната почивка свърши. Тя му благодари и отново започна 
да се беси с шала си. Той не посмя да й помогне – струваше му 
се, че би умрял, ако тя му каже да махне ръката си. Тръгна си. 
Тичаше като… като русалка по вълни – по мозаечното стълби-
ще. Когато вече бе много далеч, успя да преглътне и да извика: 

- Може ли да ти се обадя довечера? 
Тя спря – все едно, че видя пред себе си цунами.  
- По-добре утре! – извика през всичките парапети между тях – 

Тогава ще ти дам телефонния си номер… 
… 
Най-после изтупа снега от себе си – както куче изтупва кози-

ната си – от главата към опашката, т.е. към ботушите. Когато и 
последната снежинка падна от тъпите им носове, Ели отвори 
входната врата и влезе в антрето. Остави студа зад себе си. Тръг-
на към хола, по-точно към акумулиращата печка, но Ана преп-
речи пътя й с хитра усмивчица. 

- Едно момче те търси по телефона вече два пъти… Вторият 
път каза, че бил купил билети за концерт… щял да те вземе с 
колата си… 

- Глупости. Коли не пътуват навън… 
- Е, не знам. Така каза… 
Ели усети, че Ана иска да й задава много въпроси и побърза 

да смени темата. 
- Знаеш ли? Новите ми колеги са страхотни. Всички са млади, 

мили и … добри… 
- За тях ще ми разказваш после. Сега да помислим какво ще 

облечеш за концерта… - Ана млъкна за момент, обмисляйки 
стратегията си и продължи, избрала фронталната атака – Хъм… 
не си каза името, но по гласа ми се стори, че е Никола… 

Ели настръхна. 
- Значи, не си сигурна? 
Като не знаеше каква ще е следващата реплика на дъщеря й, 

Ана си призна. 
- Е, не съм съвсем сигурна… Не съм го виждала това хлапе от 

прогимназията… 
Ели пропусна край себе си новата информация и следвайки 

логиката на своята част от диалога продължи : 
- Значи, не знаеш с кого ме пращаш на среща, така ли?! 
Ана разбра, че е попаднала в клопка в мига, в който чу изщ-

ракването на капана зад себе си. Телефонът иззвъня и я спаси. 
Ели грабна слушалката и зачурулика. Посивялото й от студа 
лице започна да възвръща цвета си, накрая дори порозовя. Като 
гледаше тази метаморфоза, Ана съвсем забрави клопката, в коя-



419 
 

то сама бе скочила. Вече нищо нямаше значение, освен животът, 
който разцъфтяваше върху бузите на детето й. 

…  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Отдавна не съм оставала сама със себе си. И се изгубих. 
Изгубих се в бързия ритъм на моето ежедневие. Седмиците започ-

ват и свършват като миг – три минаха вече. Дните се сливат… 
Съботите и неделите не могат да попият умората на делниците.  

Съботите и неделите – само те ми принадлежат. Всъщност не. 
Само неделите, защото и съботите са заети – с уроци по английски. 
Не. Понеделниците, защото и неделите не ми принадлежат… И поне-
делниците не ми принадлежат… 

Вторник, сряда, четвъртък… Умората се напластява като болка - 
физическа, която би трябвало да измие интелектуалната, но измива 
интелекта. 

Вторник, сряда и четвъртък… Аз не съм човек, а биологичен меха-
низъм – с добре смазани стави и с еластични мускули. Трансформа-
тор на енергия, който превръща умората в сила. Перпетуум-мобиле… 
Но за сметка на личността ми. 

Вторник, сряда и четвъртък – тренирам усилено, с бяс… Искам да 
съм сигурна, че ако се наложи… когато се наложи… силата ще бъде в 
мен… ще се отдели от върховете на пръстите ми и… 

После идват петъците… най-хубавите дни… Най-после тръгнах 
и на уроци по рисуване… Мислех си, че петъците ми принадлежат… 
Днес разбирам, че принадлежат на миналото ми… 

… Може би носех в себе си потенциалът на художник… Може би… 
Но вече тази енергия се е трансформирала в друга. Кога и как – не 
разбрах. Но факт е – повече се интересувам от формулата на зеления 
цвят – от редуването на двойните и единичните връзки в молекулата 
му; от движението на електроните по тях и от магията, която 
пречупва светлината; която поглъща вълните с определена честота и 
изплюва останалите… Интересуват ме силите, с които багрилото се 
залепва за листа, а не техниката на рисуването… Дори технология-
та на синтеза на багрилото ми е по-близка от технологията на при-
готвяне на платното…  

… Мъртъв е художникът в мен… Картините, които виждам в 
ума си, мога да нарисувам по-добре с думи, отколкото с багри… 

И това е най-важното. Цветовете са живи. Онези, които се виж-
дат без очи…  

Но и петъците не са мои. Импулсът, заключен в тях не ми при-
надлежи. 

… И този цикъл се затвори. Без да остави следи… 
Утре е първата ми тренировка по джудо. 
… 
Вървеше в синкавия мрак по пустите улици. Небето се ог-

леждаше в снега. Ели се ослушваше – кой върви зад гърба й. 
Глутница улични кучета… Тромава котка, паднала от контей-
нер за смет… Ято прилепи (или кукумявки?!)… стар пияница, 
закъснял след вечерния час пубертет… 
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Стигна в подножието на залата… Старата зала, в която няко-
га бе тренирала фехтовка, а от месец тренираше карате… Спря 
пред тъмния вход – зееше като отворен гроб… Течението довя 
спарена смрад… Ели затвори очи. Видя как плува право срещу 
летяща към нея моторница и прекрачи прага. Страхът впи 
пръсти в гърлото й. Започна да се изкачва по стълбището… Горе, 
на площадката, я посрещна светлина и момичешки кикот. Джу-
дистките обличаха екипите си и се пръскаха с вода. Бяха деца. 
Едри, набити и силни деца. Не бе очаквала това. Смути се – от 
възрастта им. За първи път усети тежестта на годините. Тя бе на 
22, а те – между 12 и 16… Поздрави ги с усмивка. Облече кимо-
ното си и влезе в залата с тях. Строи се последна, макар да бе по-
висока от всички с цяла глава. Тинейджърките се сбутаха по-
между си. 

- Хей, я вижте новата… 
Ели поиска да се разтвори във въздуха от срам… 
- В кое училище учиш? 
- Май не си от спортното… - засмя се в лицето й една лунича-

ва хлапачка и важно добави – освен ако не си от малките… Тук 
аз съм старшата – заяви тя и се изпъчи, тъй като това не личеше 
от ръста й. – Догодина съм абитуриентка… 

Ели се отпусна на татами-то с омекнали колене и с олекнала 
душа. Миг по-късно тренировката започна. Тя скочи като пру-
жина.  

Треньорката внимателно я наблюдаваше. Още в началото й 
показа как се пада и я остави да пада в единия ъгъл на залата. 
Новото момиче падаше и ставаше – като пружина. Неуморно, 
упорито, без почивка. Към средата на тренировката й показа 
първия ключ и начина, по който се освобождава. Момичето за-
почна да го прилага – неуморно и упорито, сякаш не чувстваше 
болка. В края на тренировката й позволи да участва в рандори-
то. Момичетата се нахвърлиха върху новото като зверчета и по-
искаха да го смажат. Не успяха. Момичето - високо, стройно, 
крехко и гъвкаво (всъщност, крехко бе само на вид, а в действи-
телност -  жилаво) изпълзя невредимо изпод телата на останали-
те и седна в средата на залата върху петите си, съзерцавайки 
нещо далечно. 

Когато си тръгваха, треньорката я задържа. 
- Даниела, ако останете в отбора до края на учебната година 

ще Ви направя състезателка… Ако останете година, можете да 
станете шампион. У Вас има нещо неукротимо… 

Ели тихо прошепна  
- Благодаря… 
И си тръгна в синия мрак, зад всеки ъгъл на който дебнеха 

скрити чудовища. Но всички бяха с лицето на онзи, когото не 
откриха… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес беше първата ми тренировка по джудо.  
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Дори ако напиша “Беше чудесна” би било твърде, твърде слабо ка-
зано. Това, което видях днес се доближава най-много до представите 
ми за “идеалната тренировка”… 

Дали това не е началото на пътя към “големия спорт”? 
Странно е да пиша за начало на спортна кариера сега, когато съм 

на 22 години. 
Нелепо е, бих казала, точно аз да го пиша… Аз, която по различни, 

все уважителни причини, бях освобождавана от часовете по физическо 
възпитание в продължение на седем дълги години – в началния курс и в 
прогимназията, а в гимназията едва успявах да покривам двойките си 
по всички дисциплини с шестиците по художествена и спортна гим-
настика… 

Но все едно - миналото е минало… Аз пиша за бъдещето. 
Възможно ли е това, което се случи днес да бъде начало на една неве-

роятна метаморфоза?  
Възможно ли е това, което се случи днес да се окаже доказателст-

вото на тезата ми за неизчерпаемите резерви на човешкия организъм 
– разбиран като физика и дух… 

Възможно ли е – наистина – в един живот да изживея няколко? 
Кой знае?! 
Може би днес се затваря един цикъл и се отваря следващия… 

ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА 
Вълните се разбиваха – кристални сенки в мрак. Дори вятъ-

рът виеше и се провираше между тях.  
Разбиваха се вълните – в подножието на белия пластмасов 

плажен стол, сложен с средата на стаята. Ели усещаше хладните 
им пръсти и полъха от движението на въздушни маси. Всичко бе 
в главата й – профучаваше през мозъка й – от единия му край до 
другия - по правата линия между двете уши. Слушалките леко 
притискаха кожата край слепоочията и я овлажняваха – усещане 
като от плувна шапка. Илюзията бе пълна. Тя слушаше музика 
слепила клепачи и бленуваше за вятър и вълни. Отново усети 
полъх от движение на въздушни маси – този път не в лицето, а 
зад гърба си и широко отвори очи. Сблъска погледа си в две 
други очи – синьозелени, те надничаха в нейните, като откъсна-
ти от морето сълзи… Рязко се изправи и отнесе с главата си слу-
шалките. Върза се със спираловидната им жица и увисна – като 
на бесило – в средата на стаята… Никола, смутен от бъркотията 
край себе си, несръчно я отвърза. 

- Съжалявам, че те стреснах… Беше толкова… толкова краси-
ва, спокойна и гладка, че поисках да те видя отблизо… - гласът 
му едва излизаше от свитото му гърло. 

Ели подозрително се вгледа в очите му, търсейки онези мал-
ки-дребни пламъчета-дяволчета, които винаги се мяркаха в дъ-
ното им, подготвяйки някаква нова шега. Но сега нищо подобно 
не намери. Не можеше да се отърве от усещането, че очите му 
приличат на море, което плаче… За да прогони сълзите, които, 
кой знае защо започваха да давят и нея, тя ведро запита : 

- Страхотни слушалки имаш, от коя аптека ги купи? 
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Той я гледаше без да промълви. 
- Ник? Тук съм… Ще ми кажеш ли? Наистина са страхотни, 

както и цялата ти уредба… Дори не съм сънувала, че вкъщи 
музиката може да звучи така… Сериозно питам, бих искала и аз 
да си купя… 

Като че ли го удари с цялата сила на каратистките си удари. 
Болката, избухнала в гърдите, плисна по цялото тяло и го изт-
ръгна от съзерцанието му. 

- Купих ги от корекома на моряците… - глухо каза той – 
Мислех си, че може би няма да ти трябва друга уредба… 

Ели пропусна думите му покрай себе си и закачливо про-
дължи : 

- Да не би аптеката да се е преместила в корекома на моряци-
те? 

- Аптеката ли? Каква аптека? – Никола я гледаше с празни 
очи. 

- Ами, онази, от която ми каза, че си купил шарения си пуло-
вер, онзи, на геометричните фигури… Нали така ми отговори, 
когато те попитах… - леко несигурно продължи тя и за да си 
отмъсти за неудобството, което я бе накарал да изпита преди 
година, продължи – Реших, че всичко пазаруваш от аптеките… а 
сега, може би… 

- Било е миналата година… - мрачно я прекъсна той. – Хайде 
да отидем в другата стая… Майка е направила торта и крем… 
Мисля, че и кафе е оставила… казах й, че обичаш… 

Когато влязоха в другата стая, Ели се стъписа – никога не бе 
виждала по-красиво подредена маса. Първата хапка почти за-
седна в гърлото й – толкова бе вкусна… Колкото, колкото… 
сладкишите на баба й… Чашките, в които Никола наля кафето 
бяха… Бяха с рисунки от прозрачен порцелан, вграден в дру-
гия… точно такива, каквито някога бе счупила, когато, вървейки 
права под масите, сервираше кафе пред гостенките на баба си… 

- Прекрасни са…- прошепна тя и не можа да продължи, за-
щото сълзи заляха гласа й. 

- Ами-и-и само две са. – каза Никола и поясни – другите ги 
счупих, когато бях малък… 

Кой знае защо, и двамата се разсмяха. И заговориха за какво 
ли не – както когато ходеха по изложби и концерти, запълвайки 
самотните вечери в София. Вратата леко се открехна и в стаята 
влезе котката. Беше пухкава, рижа и пъргава – с един скок легна 
на дивана и се сви в ъгъла. Ели веднага я улови и зарови пръсти 
в пуха й. Тя започна да мърка, притворила зелени очи… 

- Разкошна е… - каза тя замечтано и продължи да я мачка – 
Не си ми казвал, че имаш котка… 

- Не е котка, а котарак… – с едва прикрита завист в гласа по-
ясни Никола и добави – И не е мой, а на съседката… 

Усетила, че нещо не е наред, но не разбрала точно какво, Ели 
реши, че е неин ред да бъде заядлива. 

- А аз си помислих, че е част от мебелировката; че по цвета на 
козината й си избрал цвета на холната гарнитура… 
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Никола преглътна внезапно обзелото го желание да бъде на 
мястото на котарака и отвърна в нейния стил. 

- По-скоро е обратното. Съседката толкова много хареса цвета 
на холната ни гарнитура, че си избра котарак със същата кози-
на… 

Пак се разсмяха. И пак заговориха. За какви ли не неща. И на 
Ели й се стори, че най-после е намерила човек, извън кръга на 
своето семейство, на когото може да разкаже всичко за омразата 
си към тяхната половина от света… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Току-що се върнах от поредната тренировка по джудо. Измих мръ-
сотията от залата, полепнала върху мен. Топлият душ отново ме 
върна – към мен. Топъл вятър шуми в косата ми – татко се грижи за 
мен… 

… Никакъв нов цикъл в живота ми не се отваря. Не мога да се от-
кажа от себе си. Не мога да стана шампион… 

Не сили; нито упоритост; нито талант ми липсват. Имам ги. 
Не годините на тялото тежат – ставите и мускулите ми са 

като на дете… Годините са в главата ми и тежат… Не моите 22, 
а всички онези, до които съм се докосвала в мислите си… 

Твърде много е онова, от което не мога да се лиша… от което не 
искам да се лиша… 

… Няма нов цикъл… 
Невъзможен е. 
… 
А може би нов цикъл има, но не там, където го търся. 
Новото се прокрадва в живота ми незабелязано. По-скоро – непоз-

навано и непознато. 
Новото, което ми отнема неделите и понеделниците…  
Новото, което приех с досада – още едно задължение в края на този 

задължителен период. Още едно забавление… Няколко часа, хвърлени в 
миналото. Няколко часа, от които е изцедена цялата материално-
нематериална полза – познанието… Да… започвам да възприемам 
джаза – с ума, със слуха и с фантазията си… 

Няколко часа, в които красотата е край мен – неосезаемо незрима, 
излизаща от всеки кът, от всеки ъгъл на дома, сред който съм… 

Няколко часа, през които всичко в мен почива – освободено… 
Няколко часа, посрещани с яд и изпращани с болка и съжаление… 
… 
 Спокойствие, мое светло спокойствие… Кой те наруши? Кой 

хвърли камък в огледалната ти повърхност… Кой ме буди, моя заспала 
съвест? Кой ти позволи да ме съдиш? 

…  
Концертната зала бавно се пълнеше с хора. Ученици и граж-

дани… Не, само с граждани. Учениците оставаха във фоайето… 
Хората влизаха през стъкления портал, отръскваха снега от 

себе си, тъпчеха влагата върху мраморния под. Трупаха се пред 
гардеробите, шумяха, бърбореха, здрависваха се с познати, кои-
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то виждаха от концерт на концерт. По-точно бе да се каже от 
фестивал на фестивал; от година на година… 

Тази вечер бе една от тези, през които жените се чувстват 
дами, мъжете се чувстват важни и празник витае във въздуха. 
Щеше да свири чуждестранен оркестър, дирижиран от известен 
диригент; в програмата бяха включени популярни произведе-
ния от велики композитори… Тълпата празнично шумеше в 
очакване на началото.  

Подплатили с телата си стените на фоайето и коридорите, 
учениците чакаха  началото на концерта, когато щяха да бъдат 
освободени от задължението да запълват с телата си залата, ако 
се окаже, че е празна по време на фестивала. С други думи – 
организацията беше желязна.  

Държейки ръката на Никола, за да не се изгуби в множество-
то, Ели плуваше сред човешката маса, изгубила своята. Когато се 
сблъска случайно в стената от изнурени детски лица, тя за миг 
спря, защото й се стори, че се намери. Там, до колоната, далеч от 
Другите, които само чакаха звънеца и позволението на дежур-
ния учител, за да си тръгнат щастливи от най-досадното задъл-
жение в годината, стоеше високо чернокосо момиче със сивкава 
като околния камък глава. В очите му светеше толкова болка и  
желание за музика, че Ели, опарена, поиска да му даде билета 
си…  

Никола я дръпна и продължиха да се провират сред Други-
те… 

Влязоха в залата. Беше претъпкана. Оркестрантите настрой-
ваха инструментите си, слушателите спореха за дублирани мес-
та. Миришеше на спарен въздух и скъпи парфюми. Коприните 
и бижутата по повърхността на жените съперничеха на лъска-
вината по повърхността на полилеите. Точно в средата на реда в 
средата на залата бяха техните места. Бавно тръгнаха към тях, 
препъвайки се в множество крака. Ели се почувства раздърпана 
и мръсна от допира с толкова много тела. Най после се добраха 
до целта на тази вечер. Празните кресла зееха пред тях. 

- Това е майка ми. – каза Никола и кимна – А това е Ели… Го-
ворил съм ти за нея… 

Жената леко се изправи, подаде ръка и дискретно се усмихна. 
Беше руса, блестящо елегантна и съвършено красива. Ели я гле-
даше като зашеметена. Докато подаваше ръката си, през главата 
й премина странна мисъл… постара се бързо да я прогони и да 
прогони въпросите, които тази мисъл роди… защо мисля за то-
ва… какво общо имам аз с него и тя с мен… Но мисълта си стоеше в 
главата й… Щом има майка като нея, какво хубаво може да намира в 
мен??? Ели седна на стола си, до Никола. Ръката му докосваше 
нейната, небрежно захвърлена върху облегалката. До другата му 
ръка седеше майка му. Странно – защо мисля все за това… аз няма 
да бъда… едно цяло с тях… или може би ще бъда??? 

Гръмнаха ръкопляскания. Музиката разцъфна и отнесе всич-
ки мисли някъде далеч. Само като цветен прашец пред очите на 
Ели танцуваха прасковените бузи на майка му…  
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Снощи една ръка излезе от джоба си и се намести на рамото ми. 
Едни пръсти търсеха ласка… Не, по-скоро – искаха да дадат… 

Снощи прогоних тези пръсти от себе си. Не можах да понеса до-
косването им до врата ми…  

С усмивка на устни казах, че е смешно и се проврях под нея… Не 
беше смешно… 

Не беше, а как бих искала поне да беше смешно… Даниела с яка от 
мъжка ръка край врата си… Страх ме е… 

Затварям очи. Моторницата лети право към мен, но аз плувам… 
Колко още ще плувам така? 

… Здрачава се. Губя редовете и мислите си. Връщам се към себе 
си... И към едно изображение-спомен; изображение-представа на чуждо 
присъствие, кръжащо край мен… Присъствие-докосване; присъствие-
дух – все едно, еднакво нереални…  

Здрачава се… Изгубих мислите си. Не. Себе си. 
… 
Благословена самота - караща ни да виждаме света по-хубав. 
Благословена самота – даваща на въображението силата на реал-

ността. 
Благословена самота – оставяща ни да се търсим; да се намираме; 

да се извайваме… 
Самота-свобода… 
Благословена свобода –караща ни да се чувстваме личности. 
Благословена свобода – даваща на мисълта ни способността да 

променя света. 
Благословена свобода – очистваща наслоената задължителност, 

примирение, отчаяние… 
Самота-свобода – защо ли те нямаме?  
 … 
Вълните се разбиваха – кристални сенки в мрак. Дори вятъ-

рът виеше и се провираше между тях. Не. Вълните тичаха пред 
вятъра. Вятърът ги гонеше, издул телата им като платна… 

… Корабът ги режеше с носа си; укротяваше буйните им гре-
бени и ги превръщаше в бяла пътека, чертаеща пътя му… Чай-
ките отчаяно го следваха, крещяха след дирята му и търсеха 
пролука сред тълпата от пътници – за да се приютят на палубата 
му. Учениците се блъскаха по парапетите и очаровани гледаха 
морето далеч долу, в краката си. Възбудени коментираха новите 
си усещания; вглеждаха се в хоризонта – далеч от брега. Далеч 
бяха – от всички брегове; за първи път в живота си видяха истин-
ско море. 

Диляна и Ели стояха от двете страни на носа, който пореше 
вятъра. Останали без лица, без мисли, без глави, те гледаха сивия 
простор пред себе си и се чувстваха захвърлена в края на света… 
където всъщност бяха… 

- Ей, адаш, да си скивал Дилянчето? – едро русоляво момче се 
бутна занесено в рамото на приятеля си и продължи да си про-
бива път в тълпата от ученици… - Ч-ш-ш, мъжки, да знаеш къде 
е Дилянчето? – продължи да се бута той и да разпитва… 
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Някой полуядосано-полунашега изкрещя, надвиквайки вя-
търа… 

- Там, на носа е, ама гледай да не паднеш, докато стигнеш до 
нея… 

- Голяма работа си, приятел, имаш една кока-кола от мен. – 
каза русолявия и продължи да се бута в тълпата, вече целенасо-
чено, към носа. 

Когато излезе на открито, извади един фотоапарат изпод 
якето си и викна с цялата сила на дробовете си: 

- Другарко Григорова-а-а-а! 
Диляна се стресна и почти щеше да падне през борда, докато 

се обръщаше по посока на гласа. Откакто се бяха качили на ко-
раба, изпитваше постоянен ужас, че някой от учениците й ще се 
изгуби в морето. Кацнал на парапета, за да има по-добра види-
мост, хлапакът размаха едната си ръка, за да привлече погледа й 
накъдето трябва и щракна. Диляна, най-после стъпила и на две-
те си тънки високи токчета изкрещя – по-тънко и по-високо от 
тях. 

- Иване! Слизай от там!!! Как не те е срам, голям мъж, детски 
работи да правиш?! – гневна и уплашена, тя пое дъх и отново 
викна – Бързо слизай оттам, да не те търсим в морето, че може и 
да не те намерим… 

Иван бавно се отдалечи от опасното място и победоносно 
размаха фотоапарата над главата си. 

- Снимах я! Страхотна е! Точно като скача от носа и вятъра 
надува поличката й… 

Изчервена до корена на косите си от срам и яд, на Диляна 
много й се искаше да го подгони и да го напъха в “миша дупка”, 
но се въздържа, защото знаеше, че подобно действие би било 
несъвместимо с образа й на гимназиална учителка. Ели усети 
настроението й и се опита да я разсее. 

- Не им обръщай внимание, голяма работа, че са те снима-
ли… Какво толкова ще видят? Хубави крака… Да му мислят 
бабите… - каза и весело се разсмя, когато си представи същата 
сценка, но в ума й вместо Диляна, на парапета до нея бе възрас-
тната й колежка… 

Все още изчервена, Диляна обърна лице по посока на вятъра 
и промълви така, че гласа й почти се изгуби. 

- Не е въпроса за едни крака… Лошото е, че се опитват да се 
качат на главата ми. Годината вече ще свърши, а още не са про-
умели, че те са учениците, а аз съм учителката… Аз им пиша 
двойки, те ми пишат бележчици… - спря за миг словесните си 
излияния, оправи разбърканите си коси и продължи – Да, ама 
след два месеца са на матура и там не знам какво ще правят… - 
тъжно завърши тя. 

На това Ели не знаеше какво да отвърне. Все още учеше и се 
чувстваше ученичка; не й се влизаше в кожата на учител и никак 
не завиждаше на Диляна за новата й социална роля, която явно, 
още не й бе по мярка… 

… 
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ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Пътуваме вече цяла седмица по море. Спираме по пристанищата – 
красиви Черноморски градове. Качват ни на лъскави автобуси и лъска-
ви екскурзоводки ни показват красиви картинки на курортите, в 
които почиват “първите партийни и държавни ръководители” на 
целия соц. лагер. В лагер сме и ние. Развеждат ни тук-там; разказват 
ни това-онова… Дори някои места имат привкус на история. Мразя 
я тази история, която промени света, но ни захвърли в лошата му 
половина… 

Вчера ходихме на делфинариум; онзи ден – на „маймунариум”… 
Всички сме в „маймунариума”. Уплаших се, когато видях колко много 
приличаме на маймуните… и колко грозни са те, подчинени на пър-
вичните си желания – борба за ядене; борба за лидерство; борба за жен-
ски; борба за пространство… С две думи – борба за власт… 

А делфините са красиви – все още красиви – чеда на морето. Ин-
телигентни и волни… Всичко при тях е игра и любопитство… Но 
колко лесно се поддават на дресиране, вследствие на интелигент-
ността си и на любопитството – жалко. Скоро няма да бъдат свобод-
ни и те… 

… 
Днес бяхме на пазар. За първи път – почти сами. Но и пазарът е 

част от програмата ни за развлечения. Местна атракция – шарено 
кътче, запазило колорита на минали времена и източни нрави. Пъст-
ри сергии, върху които има какво ли не; свадливи продавачи и пъргави 
джебчии… Но джебчиите не ни закачат – отдалеч ни личи, че сме 
чужди, а значи – забранени… Чужди, и не чак толкова… 

Ето как се сдобих с грузински чай за следващите десет годи-   ни… 
Вървим с Диляна през тълпата – ръка за ръка, за да не се изгубим и 

чувам някой да вика след мен. 
- Хей, момиче, я спри да те видя! – спирам аз, като закована, а же-

ната продължава на своя си език – Много си хубава, да знаеш, само за 
моя син… Висок, черноок, като тебе… - мълви жената, облечена в 
пъстра туземна носия и се смее… 

- Не съм за женене още, много съм малка – шегувам се аз, на своя си 
език и се опитвам да отмина сергията й… 

А гласът й ме застига през тълпата. Нейният глас, на нейния 
език: 

- За хубава мома никога не е рано… Ела да ти дам дар, да ме пом-
ниш… 

Вървя си аз през тълпата, а Диляна ме дърпа назад. Спрях и се вър-
нах. Та така се сдобихме и двете с грузински чай - за следващите десет 
години… 

… 
Последният ден на ваканцията се пробуди. Последният ден 

на екскурзията. Сиви облаци надничаха през люка и се сливаха 
със сивите вълни. Корабът се люшкаше сред тях като черупка и 
плаваше към последното предвидено в програмата пристанище. 
Сгушени в койките си, в двата ъгъла на тясната каюта, Диляна и 
Ели събираха спомени и им се искаше да бяха видели повече. 
Бели капки като бяла мъгла миеха външната стена на стъклата. 
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Двете се гледаха - като в бяла мъгла и в един миг решиха сега да 
направят това, което десет дни ги бе изкушавало. Всяка бе видя-
ла отговора на щурия си въпрос в очите на другата. 

В това време корабът акостира. Тълпата от пасажери-
екскурзианти се изля през улея на мостика. Настъпвайки крака-
та си, всички се бутаха един в друг. 

- Другарко Григорова, няма ли най-после да ни запознаете с 
приятелката си? – усмихнат до уши запита русолявият Иван, но 
в това време Стоян го блъсна в гърба. 

- Млъкни, бе, не разбра ли, че не са мацки за твоята уста? 
Двамата почти паднаха на празното място, което бе останало 

в тълпата след отминаването на Диляна и Ели. 
Без да ги види някой, двете се отделиха от потока, който се 

тъпчеше в поредния чифт лъскави автобуси… 
Бавно потънаха в крайморските улички. Все по-дълбоко, все 

по-навътре… Все по-далеч от лъскавите маршрути на Черно-
морската перла и гордост на целия лагер… И уличките ставаха 
все по-тесни, все по-криви, все по-смърдливи… Двете вървяха – 
ръка за ръка. Не за да не се изгубят в тълпата, а за да не паднат 
от изумление. Огради от картон се редуваха със сгради от лама-
рина… Проскубани кокошки кудкудякаха върху бунища, сред 
които се ровеха розови прасенца… Не бяха прасенца, а голи 
деца… Продължиха… Ръка за ръка… Разчитайки на кучешкото 
си чувство за ориентация се разминаха с глутница подивели 
кучета… Продължиха… Все по-навътре, все по-дълбоко… През 
счупени прозорци се виждаха бордеи, в които липсваше покъщ-
нина, но не липсваха хора… Вървяха. Тук сламеният покрив 
беше паднал, там срутена беше стената… По улиците течаха 
открити канали… С онова чувство, което бе придобила преди 
половин година, Ели чу раздвижване зад гърба си. Крадливи 
стъпки ги следяха… Първо един чифт, после втори… После 
станаха много… Вървяха… Ръка за ръка. Диляна нищо не чува-
ше; само гледаше и трескаво мислеше… 

- Гледай! – прошепна трескаво накрая тя и спря – Не ти тряб-
ва да си представяш какво ще бъде у нас след трийсет години… 

- Трийсет ли?! – стресна се Ели – Защо? 
- Ами-и-и – останала почти без глас от зловещото си прозре-

ние Диляна продължи – О 1917-та до 1947-ма са трийсет годи-
ни… Поправи ме, ако греша в сметките, или в условието… 

Ели мълчеше. Всичко бе точно и ясно. От ъглите бавно пъл-
зяха крадливите стъпки. Усещаше ги с гърба си. Онова сетиво, 
новото, я сърбеше от напрежение. И й крещеше да бяга. Тя нап-
регна разума си – да ги прогони. Стъпките спряха. Тя се съсре-
доточи в разговора. 

- Няма грешка. Така е. Жалко… Красива страна… - тя прег-
лътна буцата в гърлото си и си пое нова душа… 

- Ако искаш, мога да ти кажа и тук какво ще има след трийсет 
години… 

- Какво? 
- Пещери… 
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- Пещери ли?! 
- Ами-и-и – Диляна млъкна за миг, но продължи уверено – 

След трийсет години с тези темпове и този ентусиазъм вече ще 
са стигнали до комунизма… И тъй като е всеизвестно, че само 
при комунизма и в първобитно-общинния строй няма класи, а 
има пещери… изводът е ясен… Ще са останали само пещери… 

В този момент пещерните хора изпълзяха – от всички ъгли, 
иззад всички бордеи… Много бяха… Като стена… Не – като две. 
Сега вече и Диляна ги видя. Побледня, но спокойно запита: 

- Какво ще правим? 
- Нищо… Ще вървим. Връщаме се обратно. Никакво тичане, 

колкото и да ни се иска… Не можем да избягаме, но веднага се 
превръщаме в жертви, а те в преследвачи… Просто вървим… 
Срещу тях… Стигаме и продължаваме през стената… Така и 
ние, и те ще бъдем… минувачи… 

Тръгнаха. Бавно. Обратно… Към кораба… Сигурни в кучеш-
кото си чувство за ориентация и посоки, бавно вървяха към 
глутницата от хора, превърнали се в подивели кучета… 

И тогава, иззад всички ъгли започнаха да излизат учениците. 
Едри, високи и силни момчета. Те вървяха към младата си учи-
телка, готови да прегазят всичко и всички… Когато стигнаха 
стената от чужди тела, русолявият Иван гръмогласно извика : 

- Три пъти ура за най-добрата учителка! Три пъти ура за дру-
гарката Григорова и за приятелката й, с която не ни запозна! 

Момчетата викнаха. Стената от чужди тела се разпиля. В 
празната тишина остана само гласът на Диляна. 

- Какво правите тук, деца?! Не знаете ли, че е забранено?! 
На този въпрос те отвърнаха с ново „ура!”. А когато гласовете 

им заглъхнаха, Иван отговори : 
- Не е забранено да ходим там, където учителката ни ни во-

ди… Трябваше да видим и това… Защото вече не сме деца, вече 
сме пълнолетни и с избирателни права… 

ПЕТДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА 
Ели вървеше под рехавата сянка на напъпилите тополи. 

Слънцето се опитваше да си пробие път през черните им клони. 
Времето изглеждаше върнато назад след десетте дни жега, пре-
живяна в страните от югоизточното Черноморие. Шумните и 
пъстри тълпи покрай сергиите и пазарищата още плуваха пред 
очите й и още й се струваше, че се блъска и губи сред тях. Дори 
ароматът на подправки и чай я преследваше още. И дъхът на 
море. И писъкът на чайки. 

Трамваят затрака край нея, почти я отнесе. Качи се в препъл-
неното му туловище и бавно се сля със стените му. Започна да 
вибрира като тях – при всяко стъпване на колелата върху друг 
железен прът, оформен като релса, тя се стряскаше, забравила, 
че пак животът й тече по старите си релси. И не съвсем. Животът 
се променяше, изгубил ритъма на петгодишното й ежедневие. 
Безкрайното редуване на лекции и упражнения се бе превърна-
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ло в безкрайно упражнение, единствената цел на което бе да 
бъде направена експерименталната част на дипломната работа. 
Натъпкани в лабораториите си, работеха. Довчерашните сту-
денти, били три месеца стажанти в химическите предприятия, 
разхвърляни из цялата страна, вече бяха дипломанти. Уж по-
отговорни; уж по-самостоятелни; уж почти истински инженер-
химици… А всъщност – все тъй безотговорни, объркани и изгу-
бени между Вчера и Утре деца. 

Трамваят спря на любимата си спирка – най-шумната, най-
многолюдната – сред много книжарници и три кина. Ели слезе 
замаяна – влизаше, или излизаше от релсовото си разписание? 
Прекоси площада. Сградата в центъра му я погълна. Хладните й 
зидове я впримчиха в зимна прегръдка – времето още повече се 
върна назад. Влезе в класната си стая. Никой не я забеляза. Сля 
се със стените й и бавно започна да умира с техния ритъм. Влезе 
учителката им и ги поздрави на френски. Зачурулика. Ели слу-
шаше и разбираше, но й се струваше, че след трите месеца, през 
които бе възстановявала повехналите си гимназиални познания 
по английски, днес френският й звучи като латински. Когато 
дойде нейният ред и тя зачурулика, но защо ли й се струваше, 
че друг чурулика с нейния глас? Урокът свърши – заедно с деня. 

Домът й я прие – усоен и пуст. Люба и Пешо отново бяха в 
провинцията за няколко дни – при близки. Щастлива бе в праз-
ната къща; самотна бе и свободна – нали все това бе търсила 
през последните месеци... Пое дълбоко дъха й. Влезе в стаята си 
и се загърна с плащ от жълти лъчи. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Тъга… Защо започнах да пиша? 
Гледам прозорците на отсрещната сграда и виждам живота си в 

тях. Едно и също правят хората – вечерят, закусват, умират. 
Спомних си за това, което бе преди една година. Спомних си каква 

бях. А каква ще бъда след година?! (Тогава задавах ли си този въпрос? 
Не знам.) 

Много хора изчезнаха от кръгозора ми – хора, които повече няма да 
видя. Животът разделя – жестоко. Не времето и не пространството; 
новите релси, по които пускат телата ни-мотриси вече не се преси-
чат. Разминаваме се. Или пътуваме по успоредни линии. Забравяме се. 
И умираме – един за друг… 

Странно… Когато баба умря, за да преглътна смъртта й, си казах, 
че е заминала на далечно пътешествие из Амазонските джунгли… Все 
още си мисля, че е някъде там – на границата на познатото битие, на 
крачка в отвъдното; на крачка отвъд… но достижима… Много по-
достижима от хора, с които си бил близък, но вече живеят на съсед-
ната улица… 

… 
Тъжно е да си дипломант. Все още мислиш, че си студент, а вече не 

си. Вече нищо не те свързва с тези, които са били край теб пет годи-
ни. Мъртви сме. 
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Когато преди пет години се разделях със съучениците си, се надя-
вах, че няма да бъде завинаги. Надявах се на нови срещи; на реванш - за 
разминаването цели четири години и за раздялата без спомени. Мър-
тви сме. Всички… 

… 
Нощ е. Угаснаха прозорците на съседната сграда. Вече нищо не 

виждам пред себе си.  
Само като болка, зазидана в мен, остана представата за това, кое-

то беше преди година… 
Толкова много избуяли надежди – за научен успех и професионална 

реализация… Толкова много възторг, че най-после си открил тези, с 
които можеш да споделяш мечтата си за докосване до паранормално-
то… за разширяване на света – чрез разбиване на границата между 
„тук” и „отвъд”… Но тази граница – днес проумях – е само в нас. И 
всеки сам трябва да я разбива… Или да я зазижда… да я зазида… 

Нищо не остана. Пустота. Бял вакуум, в който живея. Какво ще 
правя – не знам… Както някога, преди пет години… 

Тогава решенето дойде неочаквано. Съдбата реши вместо мен. 
Осъществи се детското ми прозрение – станах студентка, преди да 
завърша училище… 

…  
Буйни, шумни и неуправляеми – точно като хлапета в неу-

чилищна възраст, дипломантите си играеха с шарени колби – 
като с пъстри гумени топки; със стъклени хладници – като с 
пластмасови тромпетчета; с вани за загряване или охлаждане – 
като с легенчета за пускане на хартиени лодки; със спиртни 
лампи и котлони – като с игра на пожар… 

Скупчили се в дъното на плота – точно до газовата бутилка, 
покрай която се мотаеше Йордан, в желанието си да надуе счу-
пената си колба като балон, Фани, Анита и Ренета обсъждаха 
балните си тоалети… 

- Моята рокля ще е от тъмночервено копринено кадифе… - 
замечтано каза Фани, гледайки поне един месец напред, в бал-
ната нощ. – Ще е тясна, по мен… Али ще е със сив костюм, едва 
успях да го убедя… много си отиват двата цвята… Моя и него-
вия – поясни тя с хитра усмивка. 

Трите момичета се разсмяха така, че Бехеровите чаши по ци-
ментовия плот затрепериха. 

- Щастливка! – извика Анита, а после сниши глава към дру-
гите две – Аз не успях да накарам Йордан да се откаже от люби-
мия си войнишкозелен цвят, който е ужасен и ще стои още по-
ужасно на светлосинята ми рокля… Казвам му какъв ужас ще е, а 
той иска аз да си сменя цвета на роклята, като че ли мога да си 
сменя и цвета на очите… - тя се смее, а в дъното на бистросините 
й ириси се събират ручейчета, които увисват на гъстите й мигли.  

Никой не обръща внимание на двете бисерни капки, които 
се отронват върху белия плот, защото всички се смеят със сълзи. 

- Моята рокля вече е готова. Вчера я купих от ЦНСМ… Раз-
кошна е; черна, с платка от жълти пайети… И най-важното, пра-
ви ме за изглеждам доста по-слаба, отколкото съм напоследък… 
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Ели ги слушаше с половин ухо и се подсмихваше. В другия 
край на плота, около канала, в който се вливаха отточните води 
от всички умивалници и хладници, отново бе станало наводне-
ние, вследствие поредното задръстване. Станимир се трудеше с 
гумен „вакуум” в ръка по въпроса за отводняването на лабора-
торията, а още две-три момчета му асистираха, гледайки го как-
во прави и давайки ненужни съвети. Допреди миг основна тема 
на разговор в мъжкия лагер бе балът и глупостта на момичетата, 
които само за тоалети говорят. 

- Представяш ли си, брато, накара ме да си ушия сив костюм, 
само и само да отивал на роклята й – неопределено към кого каза 
Али и се хвана за главата – Какво да ги правиш, жени – мъдро 
заключи той. 

- И ти, какво? – през рамо попита Станимир, най-после уце-
лил канала. 

- Как какво? Първата проба вече мина… Даже плата тя ми из-
бра… Аз бях харесал едно по-тъмносиво… малко към синьо оти-
ваше, ама йок, не… 

Последните му думи бяха удавени в гръмогласен смях, но то-
зи смях не удави нежността, с която погледна Фани, седнала 
кокетно върху ръба на плота там, в далечния му край… 

Смеховете бавно заглъхнаха. Преподавателят им по синтез на 
вещества с биологично-активно действие стоеше като изрязан, в 
рамката на вратата – кой знае откога ги наблюдаваше… 

- Трудете се по-сериозно, момчета и момичета! Няма да забе-
лежите кога ще минат двата месеца за експериментална работа и 
когато седнете да си пишете дипломните работи ще разберете, 
че няма какво да пишете… Работете! – той ги гледаше присме-
хулно-доброжелателно и на всички им се стори, че говори доня-
къде от собствен горчив опит – Ако обичате, моите дипломанти, 
елате в кабинета ми да поговорим… 

Анита, Фани, Росица, Станимир и Али с леко изтръпнали 
крайници се запътиха към вратата. За другите денят продължи. 

Колбите бълбукаха, хладниците връщаха обратно в „казана” 
миазмите на сътворението. Дипломантите мъдро записваха то-
ва-онова в лабораторните си дневници и само чакаха някой да 
подгони някого, за да се включат в надпреварата, или за да ста-
нат зрители на динамичен спектакъл. Точно в разгара на една 
такава сценка, когато най-после бяха успели да уловят Юлия в 
ъгъла между две камини и започваше най-интересното, Анто-
ния леко докосна рамото на Ели и изкрещя в ухото й, за да може 
да бъде чута : 

- Доцент Неделчева ви вика в кабинета си, теб и Ивет… нея 
не можах да намеря, но ти върви бързо… Аз май я ядосах, защо-
то съм доста изостанала… тия дни Мими е болен и гледам пове-
че в къщи при него да си стоя. – тя въздъхна виновно и продъл-
жи, надвиквайки се с околната врява – Дано не си го изкара на 
вас… 

Ели се отлепи с труд от лабораторната табуретка, на която 
седеше и още по-трудно тръгна към изхода. Вратата на кабинета 
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на научната й ръководителка стоеше като крепостна стена. Тя 
затвори очи, преглътна два-три камъка, запречили се в гърлото 
й и натисна бравата. Доцент Неделчева седеше на бюрото си и 
пишеше нещо, а химикала в ръката й трепереше… Вдигна глава 
и на Ели й се стори, че ще окаменее – като от погледа на Медуза. 
Нищо подобно не се случи – преподавателката се усмихна. 

- А, Даниела, не те очаквах толкова бързо. Как вървят експе-
риментите? Проблеми има ли? Нови идеи? – тя прочисти гласа 
си и по-тихо каза – Впрочем, седни. Разговорът няма да е кра-
тък… 

Ели се отпусна с омекнали колене на креслото до вратата. 
- Експериментите вървят по план. Все още не съм сигурна, 

дали не беше по-добре да избера симплекс-метода, вместо… 
- Не ме занимавай с математика и с математически модели, 

това е по твоята част… Имаш ли проблеми с механизма на реак-
циите, имаш ли нужда от допълнителна литература, от допъл-
нителна апаратура? Знаеш, че твоята тема е оригинална и нова, 
само защото ти си едно щастливо съчетание на чудесен матема-
тик и нелош химик… Но за това после… - прекъсна се сама пре-
подавателката – И така? 

- Добре… мисля, че за скоростта на реакцията, а също и за 
добива важно значение има киселинността… Мисля, че трябва 
да контролираме и рН на средата… но с индикаторна хартия не 
става. Трябва ми чувствителен рН-метър и много време… Тези 
опити, които съм ги правила досега, на практика ще бъдат из-
лишни… 

- Ами, отиваш право в целта. Аз също мисля, че темата ти не е 
за дипломна работа, а за дисертация. – Неделчева спря, за да си 
поеме дъх и за да даде възможност на най-екзотичната си сту-
дентка да се ориентира в новата ситуация. 

Ели стоеше като окаменяла в мекото кресло. Дори мислите й 
бяха окаменели. 

- Какво?! – гласът й се задави, но тя не знаеше защо… 
- Такива са фактите, Даниела. И ти, и Антония и Ивет рабо-

тите по сериозни и обемисти теми. Най-добре би било вие да си 
ги завършите, но това не може да стане в рамките на два-три 
месеца. Нужни са години. С Антония проблемът е най-лек. Ко-
гато се дипломирате, тя ще остане на работа в катедрата като 
химик… След няколко години, ако има време, сили и желание, 
ще може да оформи темата си като дисертация и да я защити 
като свободна аспирантка. С Ивет също всичко е ясно; тя е чуж-
денка и не може да остане. Жалко… Но… с теб нещата са слож-
ни… 

Ели гледаше през прозореца полета на врабчетата и си мис-
леше защо все така става, че с нея нещата са сложни. Прииска й 
се да бъде врабче – дребно, сиво и неразличимо сред шумното 
ято. Цвърчейки яростно, врабчетата от ятото се блъснаха в стък-
лото и започнаха борба за трохите, разхвърляни по перваза. Къ-
де ли вече бе виждала това? Сети се къде. В това време едно на-
кокошинено врабче, по-едро от останалите ги прогони от хра-
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ната си. Доцент Неделчева се стресна от шума и обърна поглед 
към прозореца… 

- Врабчетата ли гледаш? Красиви са, когато си играят с пълни 
стомахчета, нали? – попита тя и в погледа й блеснаха сълзи на 
умиление, точно както в погледа на Ана… 

Ели не бе в настроение да обяснява теорията си за войната. И 
без това най-едрото врабче вече се бе нахранило. За другите 
нищо не остана… 

- Та, докъде бях стигнала? А, да… Не можеш да останеш на 
работа, защото нямаш жителство. Остава един изход, редовната 
аспирантура. Ще направя всичко възможно темата ти да бъде 
утвърдена и заявена от катедрата… Всичко това ще стане ясно в 
началото на септември, когато конкурсите бъдат публикувани. 
Ти ще трябва да спечелиш конкурса, борейки се с неизвестен 
брой хора за своята тема… Е, ще се бориш ли? Това е шансът на 
живота ти… Можеш да помислиш… но всъщност, при всички 
случаи, аз ще искам темата… Сигурна съм, обаче, че ти си под-
ходящият човек, който най-добре ще я разработи… Има много 
добри химици, има и много добри математици… такъв, обаче, 
като теб, рядко се отглежда… 

- Готова съм с отговора. Ще се боря. Благодаря. 
Тя стана, като насън пое протегнатата й ръка, откъсна се от 

претъпканото с всичко пространство на кабинета и излезе в пус-
тия коридор. Отпусна се на първото стъпало. Защо й беше всич-
ко това? Защо??? 

Стъпките й, уморени тракаха в ритъма „Защо?”. И колелата 
на трамвая тракаха в ритъма „Защо”. И фонтаните пред театъра 
пееха с ритъма „Защо?”… Само Дървото – огромно, зелено и 
чисто, изправило се на пръсти – за полет… не питаше – „Защо?” 
Защото знаеше отговора… 

Ели бавно вървеше към своя дом. Пропита с неговото знание. 
… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Четох Колдуел. Чувствам се изгубена сред прашните пътища на 
неговия Юг. 

Иска ми се – да не съществувам. По-лесно е, отколкото все да се 
търся… 

Не ми се мисли – нито дори за смисъла на човешкия живот. 
Не ми се мисли – нито дори за моя живот… 
Не мога да мисля – дори за да пиша. 
Уморена съм – от всички петгодишни усилия за постигане на нещо 

безсмислено. Мисълта за безполезно пропиляното време не ме боли. Но 
мисълта, че ще продължавам да хвърлям усилия, нерви и ум в нещо, 
което ще ме осъди цял живот да прекарам в безсмислие, отнема енер-
гията ми и ме превръща в парцалена кукла. 

Но имам ли вече избор? Имам ли още избор? 
Толкова дълго пропилявах живота си…  
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Не е ли време да отворя очите си, в края на моето задължително 
следване… И да живея. Да се опитам – да живея, някъде под слънце-
то… Да се опитам – да открия това, за което съм родена… 

Но – имам ли избор? 
Не. Вече други чертаят пътя ми. Вече други ме пращат – за три 

години задължително – някъде… Разпределена съм – като гайка в ма-
шина… И не мога да се освободя… 

Нелепо е – да насъсквам себе си срещу себе си. 
Направи ли ме някой такава или такава съм се родила – със заробе-

на душа, която цял живот се опитвам да освободя… 
И в малкото пространство, в което бих могла да бъда свободна, аз 

имам само един избор – да се боря – през следващите три години да не 
бъда разпределена. Да се боря – аз да се разпределя… чрез конкурс за 
аспирантура… За още три години – безсмислие… 

Ели затвори очи. Музиката плискаше – като прибой; лееше се 
– като река; гърмеше – като водопад… и заливаше всичко с мощ-
та и сляпата си красота. Бъдещето стоеше – на една крачка 
встрани от правия път, който като стрела бяха начертали за 
всички. Ели не знаеше ще може ли да направи тази крачка 
встрани; не знаеше – ако я направи, ще се удави ли; не знаеше – 
ще поиска ли да я направи. Мина свиреше и обливаше света с 
музика. Измиваше го… Правеше го по-чист и по-различен… Със 
затворени очи Ели надраска в бележника си : 

Музика – болка в душата. 
Болка, която буди. 
Болка, която смъква леността от сърцата и онова, което ни прави 

примирени… 
… 
Лятото наближаваше – с изпепеляващите жеги и с изтощи-

телните усилия на финалния спринт, който всички очакваха. 
Лятото наближаваше – май си отиде. Юни се събуди – под слън-
це. Хапещо слънце над зелени треви. 

Дипломантите все по-дълго оставаха в лабораторията; все по-
малко стояха по пейките и кафенетата; с все повече числа и 
формули запълваха дневниците си; някои вече търсеха маши-
нописки и книговезци за бъдещите си дипломни работи. Ели 
щастлива разчисти плота над своето шкафче и обърна нова 
страница в лабораторния си дневник. Подреди върху белите 
фаянсови плочки чисто новия рН-метър, извади крехкия стък-
лен електрод от картонения му кожух и го монтира към апарат-
чето. Потопи го в дестилирана вода, а след това в два буферни 
разтвора и остана доволна от показанията му. Когато вече всич-
ки свършваха, тя започна отново. Не бързаше, защото знаеше, че 
всичкото време на света е нейно. Без да вижда и чува какво става 
край нея направи нов план на експеримента си. Миг след това 
Антония я връхлетя заедно с цялата радост, която можеше да 
носи. 

- Разбра ли?! Неделчева каза ли ти?! Ще останем заедно и до-
година… А може би и след това… Не е ли чудесно? Изобщо не 
можех да си представя, че животът може да е толкова хубав… - 
пъстрите й очи бяха станали огромни и през тях се изливаха 
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цели Вселени от пламтящи слънца – Жалко, че Ивет няма да 
бъде с нас… Знаеш ли, заминава при брат си, в Щатите… Каза, 
че никога няма да се върне в Африка, но и че в Европа не иска 
да остане… поне не в нашата Европа… 

Двете замълчаха. Всяка мислеше по различен начин за Ивет, 
но и двете съжаляваха, че скоро ще напусне завинаги живота 
им… После Тони тихо каза : 

- Всъщност, тя е права… Ние наистина сме расисти… 
Ели поиска да каже, че не е така; че тя не е расист… Наистина 

не беше… но в желанието си да го докаже – с думи, с жест и с 
внушение, тя бутна чашата с електрода и той полетя към пода… 
Фината му полупропусклива мембрана се разпиля на хиляди 
стъклени късчета, които блестяха като звезди в мрака на праш-
ното подшкафово пространство. Ели се втрещи. С побелели 
устни гледаше как течността му изтича и се превръща в кална 
локвичка.  

- Край… Край на дипломната ми работа… Провали се дисер-
тацията ми… край… край… 

Антония я разтърсваше, точно както се разтърсва парцалена 
кукла с дървена глава. 

- Никакъв край, чуваш ли? – крещеше тя в ухото й – Ще на-
мерим друг електрод! Да не мислиш, че искам да остана на ра-
бота в катедрата сама?! Бих предпочела да си стоя в къщи, да си 
почивам след всички тези изпити и да гледам Мими как расте… 
От сесия на сесия не разбрах кога родих, кога проходи и как 
проговори детето ми… Никакъв край, чуваш ли? В края на кра-
ищата аз съм виновна, задето се счупи проклетия електрод… 

Вратата на лабораторията се затръшна. Двете момичета 
изобщо не видяха кога доцент Неделчева бе застанала до тях… 

- Хайде, Даниела, ела с мен в склада, за да потърсим резерв-
ния електрод… Толкова лесно научните теми не пропадат… - тя 
ги изгледа с тежък поглед и без усмивка продължи – Все пак, 
работете по-внимателно… Днес електродът се счупил, нищо… 
ще доставим друг… Утре колбата ще се взриви… Вдругиден ще 
се обгазите… Няма резервни очи, нито ръце, нито гърди… Така-
ва професия сме си избрали, че й плащаме с тялото си и със 
здравето си… 

Трите тръгнаха по мрачното стълбище към мазето… 
… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вечер е… Прозорецът е черен. През чернотата му нахлува живо-
тът на отсрещния блок… Прозорците светят – жълти правоъгълни-
ци… Толкова са еднакви… 

Слушам симфония №6 на Бетовен. Вечер ефирът е пълен с елект-
ромагнитни вълни, които пиукат и цъкат, незаглушавани от Слън-
цето… Трудно улавям моята музика… 

Вечер е. Ефирът е пълен с всичко онова, което не е продукт на чо-
вешката мисъл. Трудно улавям чувствата, за които искам да пиша… 
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А искам да пиша за метаморфозата на чувствата. Искам да пиша 
за делничните човешки отношения, които се превръщат в приятелс-
тво, а после в любов… Искам да пиша – за споделената любов… Но 
мога ли?!  

Все още не мога да пиша за любовта; още по-малко за тази, която е 
споделена… Какво всъщност, е любовта? 

Все още – мога да пиша само за електрода, който в един миг запла-
ши, че може да провали бъдещето ми... За втория електрод, който 
счупих... Колко ли още ще счупя, преди да завърша работата по тази 
тема - все едно дали ще е дипломна, или дисертационна…  

 
Телефонът звънеше. Режеше тишината на две. Ели пишеше и 

не чуваше нищо от своята половина срязана тишина. Люба 
нежно докосна рамото й – страхуваше се да не я стресне… 

- Ели, за теб е… Твоето момче…  
Ели взе слушалката с едната си ръка. С другата продължи да 

пише.  
Лицето й светеше като абажур, огрян от лъчите на скритото в 

него светило… 
… 
Дните минаваха – мудни и тихи. Юни влизаше в правата си – 

дневните жеги ставаха непоносими. Само нощите, хладни, разх-
лаждаха главите на дипломантите, на които времето вече не 
стигаше. Балът наближаваше – но кой ли се сещаше за него. Ча-
совете се изнизваха – мудни и тихи. Вече и минутите не стигаха – 
къде ли останаха дните, когато за изпушването на една цигара 
обикаляха по три кафенета… 

Ели пестеше електродите; пълнеше дупките в мрежата на 
планирания си експеримент и беше щастлива. Антония, щаст-
ливо освободена от грижи за здравословното състояние на сина 
си, вече бе свършила със синтезите, обикаляше библиотеките и 
събираше литература. Фани, Анита и Ренета все още забъркваха 
бъркотии в колбите си, но краят вече се виждаше. Момчетата 
бяха намерили най-очарователната машинописка, която бе 
обещала да напечата дипломните работи на всички… Те просто 
трябваше да си ги напишат… Животът течеше… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Вчера отново сънувах изригването на Витоша. Не бях нависоко. Не 
гледах отдалеч. 

Бях тук, в този град, който е в подножието й; в тази стая, която 
е домът ми. 

Витоша беше много близо до прозореца ми. 
Беше зелена – цялата облечена в трева. 
После стана червена – от топлината, лавата и пожарите… 
… Лавата изригваше на тласъци – не червено зарево в далечината. 

Беше тук, зад прозореца ми… 
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Прииждаше – като наводнение. Заля долните етажи… Ние гле-
дахме… И чакахме – наводнението от огън да ни погълне. Осъдени 
бяхме. 

Как мечтаех в съня си – лавата да бъде вода и да плувам… 
После тя се втвърди. Започнаха да бягат… 
Исках да се свържа по телефона с мама – не можех. Откъснати 

бяхме от света… 
… Тогава започна истинското изригване. 
Лавата потече отново. Стигна до прозореца ми. Наводни пода…  
Къде бях аз?! 
Някъде върху плуващите в огъня мебели… Виждах края си. И се 

молех за край. 
Край на изригването? 
Или край на съня?! 
Събудих се. Изплувал бе в мен детският ми ужас от изригването 

на Витоша. Помислих си, че ще остана тук, дори ако Витоша изриг-
не. 

Небето посивя. Стана студено. Само зеленият цвят на дърве-
тата и тревата напомняше, че е лято и Витоша още не е изригна-
ла. 

ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА  
Денят залязваше. Тълпите изпълзяваха от дневните си клетки 

и шумни се втурваха по охладнелите улици. Бързаха – да граб-
нат края на отминаващия ден; да завържат умиращите часове; 
да изпият процеждащите се през тях минути, които ги отдалеча-
ваха от неизживения живот с векове. 

Улиците, претъпкани, започваха да изпускат товара си по 
тук-там останалите още живи градинки и паркове, изгубени 
сред бетонните сгради на комплексите или притиснати между 
бетонните платна на булевардите. Социалистическите труже-
нички, превърнати отново в майки, бутаха колички с розови и 
сини бебета, а до тях крачеха гордите бащи, отново сетили се, че 
са бащи, а не работници и служители и функционери. Хлапе-
тиите мъкнеха на гръб ученическите си чанти – в последните 
дни на учебната година и вече се отърсваха от задължителността 
на ученическите си делници. С други очи гледаха залязващото 
слънце и черните очертания на Витоша. Планината вече опре-
делено изглеждаше значително по-близо от Слънцето, макар и 
двата обекта да приличаха на силуети, очертани по гладката 
плоскост на небето… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес бях на Витоша.  
Дишах свежестта на гората. Слънцето влизаше в очите ми, в ко-

жата ми, в кръвта ми. Небето бе тъмносиньо – на една крачка от мен. 
Днес акумулирах енергия. Енергията на тревите и дърветата; 

енергията на цветята, на ароматите, на насекомите. 
Акумулирах енергията на Слънцето и на Вселената. 
Върнах се. 
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 … 
Всеки ден се връщам вкъщи и продължавам – оттам, докъдето не 

съм стигнала. Или – натам, откъдето съм се върнала. 
Връщам се – на моя кръстопът. Не мога да решавам вече. 
Минах през всички нерешими дилеми. 
Минах – през безсънните нощи; през „въпросите без отговор”- през 

въпросите за раждането и смъртта на Вселената; за смисъла на чо-
вешкия живот; за смисъла на съществуването; за… 

221 
Стигнах и до отговора – да не търся отговори, а нови въпроси без 

отговор… 
Уморих се. Остана само пепел; под пепелта – утайка. 
Кръгът се затвори. 
Не съм стояла на кръстопът, а на допирната точка на две окръж-

ности… 
… 
Захвърлила ученическата си чанта на гръб, натъпкана с ла-

бораторни дневници, учебници и бележки върху бъдещата 
дипломна работа, Ели вървеше по алеята край фонтаните, слу-
шаше сладкото им пеене и си представяше как само след някол-
ко дни ще слуша пеенето на световноизвестни оперни звезди, за 
концертите на които току-що бе купила билети. За всеки кон-
церт – по два билета… Защо ли й бяха по два? А ако той не дой-
де?! Ако реши, че работата му като технолог в любимия завод, по 
любимата специалност е по-важна от два-три концерта, на които 
дори няма да се свири джаз… Ако… той просто не иска да дойде… 
Ако… тя само си мисли, че той би направил всичко за нея и би дошъл 
накрай света…(е…не чак толкова – просто в другия край на страна-
та…) Ели тръсна глава. Порасналите й къдрици се удариха в 
раменете. Тя ги изправи и стана още по-висока. Реши, че ако той 
не дойде, ще отиде на концертите с Елиза или с Мина. И про-
дължи да се плъзга по гладките плочки на площада като лодка 
по гладката повърхност на езеро… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Нощ е. Утре е далеч. И Вчера. 
Опитвам се да рисувам. Портрет по памет… Не мога... 
Трудно е да се рисува портрет по памет, когато недостатъчно 

дълго си викал в паметта си лицето, което рисуваш… 
Трудно е – с твърде много мечти, желание, мистика – е свързано 

рисуването на портрет по памет… И с твърде много взиране в себе 
си… Уморена съм… Дори за любов… 

Ели остави бележника върху малката масичка по която тру-
паше всичко. Бои, кадастрон, различни моливи с мек графит, 
лабораторният дневник, разни стари дневници и бележници с 
бележки за дипломната работа и за нея самата… Накрая изрови 
малък скицник с твърди бели листи и черен молив, от онези, 
които някога пра-дядо й бе продавал в магазина си за всичко… 
Взираше се в пъстрите шарки върху дървото му… и надникваше 
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в себе си… Графитът чертаеше случайни щрихи… Листът ожи-
вя. И онези, другите очи, се отвориха… Втренчиха се в нея – 
големи и кръгли и питащи… И я гледаха – докато ги нарису-
ва…. 

Нощ е. Сама съм – с портрета по памет, който нарисувах… Исках 
да пиша за любовта – не мога… 

Свят на сенки и представи; свят на затворен разум, на затворени 
пространства, на иреално време… 

Или може би това е входът към “Голямото приключение?” 
… 
Р.Р. Купих билети за концерти. Говорих с Никола – ще дойде… 

Защо ли вече не съм чак толкова щастлива, колкото когато ги купувах 
и се страхувах, че Той няма да дойде?! 

… 
Животът се припичаше на косите лъчи на залязващото слън-

це и доволно мъркаше, поел всички представи за идващите ня-
колко часа безметежно съществуване. Никола и Ели седяха на 
най-крайната масичка в ъгъла на пластмасовото кафене, разсея-
но поглеждаха през пластмасовата му ограда към кипежа на 
движението по улицата в пиковия час и си говореха небивали-
ци. Всъщност, Никола говореше, а Ели слушаше и си мислеше, 
че той говори небивалици, за да поддържа разговора интересен. 
Типично в негов стил… 

- И така, отварям очи аз и какво да видя? Дулото на пушка, 
насочено право в лицето ми… Сънувам още, мисля си. А горс-
кият ме подритва с крак, все едно, че съм горски звяр, и ми кре-
щи : “Момче, дай си паспорта! Само паспортчето искам… да ти 
видя адресната регистрация…” Каква ти регистрация, какъв ти 
паспорт?! Разтърквам си очите и се опитвам да видя къде съм… 
Никакъв спомен, напълно непозната плевня… Последното, кое-
то помнех беше, как се возя в един раздрънкан автобус заедно с 
едно звено текезесарки на път от Перник за София… 

- Е, и?! – пита Ели, не за да разбере края на случката, а за да 
разбере какъв край е измислил Никола за поредната си исто-
рийка. 

- Е, дадох му паспорта си, той го прибра в джоба си и ми каза 
откъде да си го потърся на следващия ден…  

- А ти какво? Пеша през нощта за София?! – пита тя невяр-
ващо, но не защото не вярва да се е случило, а защото не вярва 
той да е измислил чак толкова нелеп край. 

Никола, обаче, продължава сериозно : 
- Ами да. Нали на другия ден в девет сутринта трябваше да 

съм в милицията… Ако не се бях явил навреме, кой знае какво 
щеше да ми се случи… Току-виж ме тикнали в пандиза за скит-
ничество… Та, след оня пернишки запой не съм близвал алко-
хол… Като изключим бирата. – поучително завършва той. 

- Знаеш ли? – също така поучително продължава Ели – Ако 
ги напишеш всичките тези историйки и ги издадеш, доста хуба-
ва книжка би се получила… 
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- Ти май не ми вярваш? Самата истина ти говоря… Това на 
никого не съм го казвал, дори на майка, че ме е срам… - той 
млъква смутен, изчервен до корена на косите си и добавя - Не че 
от теб не ме е срам… Но… не знам как точно да го кажа… ами… 
все на някого трябва да го разкажа, а като го казвам на теб е все 
едно, че го казвам на себе си… и всъщност… ами… това е… 

Ели го гледаше с присмехулни очи и не вярваше. Но му се 
възхищаваше – на таланта да разказва небивалици. И си мисле-
ше какво чудесно съчетание би се получило от нейния стил и 
неговото комично въображение… 

В това време и кварталният милиционер се запъти към плас-
тмасовото кафене. С почти маршова стъпка вървеше из гъстата 
тълпа, която като по чудо оредяваше край него. Хубаво му беше 
да усеща силата на униформата и на увисналото върху нея оръ-
жие. Хубаво му беше да усеща властта… И хубаво, и не чак тол-
кова. Хвърли небрежен поглед към гъмжилото край себе си и 
доволен видя страха в очите, които срещна. Затвори своите, 
блажен… Но кой знае откъде изпълзя неприятна гледка и за-
лепна от вътрешната страна на клепачите му. Той рапортува на 
началника, а Началникът е недоволен… Малко са провинения-
та, малко са проявилите се хулиганстващи елементи, малко е 
намалял кочанът с глобите… изобщо – малко работи. Квартал-
ният отвори очи и изпусна подтисната въздишка. И тогава!!! О, 
тогава!!! Видя го. И бързо се запъти към него, порейки тълпата… 
Брадат младеж разговаря с екзотично момиче (току-виж, излезе 
чужденка; работата с младежа става още по-дебела… пък той 
този младеж май го познава?!). С бодра стъпка, все едно, че бе 
шест сутринта, а не шест вечерта, пазителят на обществения ред 
влезе в кафенето – народен милиционер от главата до петите (т.е 
от върха на фуражката до тока на кубинките). 

- Момче, дай си паспорта! Само паспортчето искам да видя… 
- щастливо усмихнат, предвкусвайки притеснението на събесед-
ника си, милиционерът продължи сладко – Какво ти паспортче, 
дай ми само снимчицата да видя. И по-бързо! – вече строго доба-
ви – Че бръснарниците са отворени до шест и половина, пък 
вече към шест трябва да отива. 

Ели гледаше с широко отворени очи. Никола бавно и стара-
телно опипваше всичките си джобове. Притеснено отвори чан-
тата си и започна да рови. Остави я разочарован и отново започ-
на да бърка из джобовете си. Кварталният стоеше мирно до ма-
сата и чакаше – както змията чака врабчето. И си представяше 
новата ситуация – рапортува на началника, а Началникът е до-
волен от него… 

- Е, докога ще чакам? Паспортчето или… 
Ели гледаше с широко отворени очи. Никола извади цялото 

съдържание на чантата си върху пластмасовата масичка и за-
почна да го подрежда на различни купчинки – на една молив-
ника с калкулатора; на втора тефтерчетата с телефони, адреси и 
други неща; на трета шофьорската книжка и талона на колата… 
на четвърта… на пета… 



442 
 

Милиционерът нервничеше, но бе щастлив – просто му се 
искаше вече да е уловил провинилия се елемент. И тогава?! О, 
тогава… Младежът с брадата най-после намери паспорта си и 
му го показа, отворен на страницата със снимката. Беше с бра-
да… 

- Е, старши, съжалявам… Беше на дъното на чантата… 
- Бе, щеше да съжаляваш ти, ако на снимката не беше с бра-

да… Знам те аз, знам те… Миналия път ти се размина с едно 
бръснене, ама сега друго щеше да бъде… Да се подиграваш с 
Властта?! 

Ели гледаше с широко отворени очи. Милиционерът се сто-
пи в тълпата. Масичката се тресеше от смеха на Никола… 

- Господи, видя ли го?! Олицетворение на разочарованието… 
Хи-хи-хи-хи… Да го снима човек и да си го сложи в рамка… И да 
го показва на всеки – „разочарован милиционер при изпълне-
ние на служебните си задължения”… хи-хи-хи-хи… 

Продължаваше да гледа с широко отворени очи. Никола май 
не й разказваше само весели небивалици… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Горещината на юни започва да ме уморява. Отново съм в изходна-
та точка. Отново електродът се счупи. Отново възможността те-
мата ми да отпадне виси над главата ми… А ако темата отпадне, 
пропада и възможността ми да работя (или уча) тук… Странно – 
това вече не е толкова важно. За първи път във вече не толкова крат-
кия ми живот има нещо, което… което не позволява на цялото ми 
време да се концентрира около “Изпитът” (или около онова, което 
наподобява изпит – в случая – темата на дипломната ми работа и 
всичко останало, свързано с нея). Всъщност, времето ми пак е концен-
трирано около “Изпитът”, но останалото не е безвремие… Остана-
лото е реалност.  

Да, вече мога да пиша за любовта. Вече не питам - моето     чувст-
во любов ли е, или е още приятелство? Вече не питам има ли разлика 
между тях?! Вече мога да кажа – „Споделената любов е реалност”. 
Това е, което винаги ми е убягвало…  

Живея в свят на сенки и представи… Свят от накъсани, 
начупени, разхвърляни и скупчени екзистенциални мигове… Ще те 
задържа ли, реалност?!  

Сега е 16:05 часа. В 17:00 ще бъда на църква с едно момче, което 
снощи ми каза, че ме обича… 

… Още един къс „чист спомен”… 
Споменът нахлу в светлата й стая. Измете пространството 

между четирите й стени. И го изпълни с дървета. Спокойни и 
закрилящи, видели какво ли не през дългите дни и нощи на 
съществуването си, те изгониха всички мебели и мисли, които 
напомняха за настоящия миг. И създадоха реалността на споме-
на…  

… Нощ бе. Небето бе мастиленосиньо. Звездите светеха с 
оранжевата светлина на улични лампи. Храстите дремеха в мра-
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ка край белите пейки, а хората вече ги нямаше. Бяха само двама-
та. И Дървото – огромно и мощно, устремено за полет нагоре… 
Приютило ги бе под зелените си клони… Всъщност, клоните му 
не бяха зелени… Бяха лилаво-оранжеви… И хвърляха бели сен-
ки върху преплетените им ръце. Нейните – мраморни; изваяни 
и хладни. Неговите – пулсиращи лиани, жадуващи за ласка и 
любов. Мълчаха. Някъде вляво от тях бе звездата на Партийния 
дом… В мига, в който я видя с периферното си зрение, Ели не 
разбра как, но разбра, че когато тази звезда бъде махната оттам, 
тя пак ще държи ръцете на Никола (или той ще държи нейни-
те?!) 

Гладки и хладни, като мраморни, ръцете й бавно се пълнеха с 
живот. Седнала кръстато в средата на стаята си, отново пълна с 
нейните мебели и с нейните мисли, тя пишеше… 

… 
Катереха се бавно нагоре. Много по-бавно, отколкото мисле-

ха. Върхът бе далеч – някъде в облаците. Тревата оредяваше, 
изгубила се между камъните като разпиляна в пустиня вода. 
Дърветата отдавна ги бяха напуснали. Тук-там някой храст се 
закачаше с тях, закачайки с тръните си дрехите им. Вървяха на-
горе – през сезоните. Лятото остана далеч, забравяха вече и за 
пролетта… Навлизаха в територията на зимата… 

- Сняг!!! Виж, сняг! – извика Ели и хукна към сянката на една 
скала. 

Стъпила с маратонките си върху хлъзгавата бяла повърхност, 
тя бързаше да направи топка от полупрозрачните полуразтопе-
ни кристалчета и да я хвърли по него. Никола стигна до снежно-
то островче тъкмо в мига, в който Ели се подхлъзна, падна и 
започна да се пързаля надолу към калната трева. Улови я преди 
да успее да натопи жълтите си бермуди в черната локва под 
снега.  

Продължиха нагоре – стъпка по стъпка, камък след камък – 
до върха.  

Билото ги посрещна с фронталната атака на всичките си вет-
рове. Въздухът – рядък и леден свистеше край тях. Сигурни бяха, 
че ако започнат да говорят ще изгубят гласа си. Някъде далеч 
под тях лифтът скърцаше. Някъде напред, по равното, бе топли-
ят подслон с ароматични парещи планински чайове. До тях бяха 
черните скали на върха. Ели гледаше в окото на небето и искаше 
да види в него следи от бъдещето. Небето бе сляпо… око, в което 
можеш да се изгубиш… 

… Изгуби се – в очите на Никола, който потъваше в нейни-
те… 

Бе на върха… За първи път бе на Върха, пък макар и да не бе 
най-високият… Всички околни хълмове, зелени горички, тучни 
полянки, селца, шарени хижи и махали, както и самата столица, 
бяха в краката му. Слънцето печеше над тях, надникнало иззад 
синия чаршаф на небето. Бе се облегнал на черната скала и гле-
даше право в Ели… Очите й ставаха все по-огромни и все по-
черни… Завинаги ли бе това? Винаги ли така щеше да бъде?! 
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Опита се да отклони поглед от нейния и не можа. Тя държеше 
ръката му в своите. 

- Хайде! Нали казахме… до Върха… 
Тя се обърна с лице към стената, потърси пролука в твърдта 

й… И продължи – към Върха, нагоре. 
Последва я.  
Когато прегърнаха най-високия камък, тя го целуна. 
Светът затанцува – от височината и тичащите под краката им 

облаци… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес остарях с още една година. Наистина ли? Все се чувствам 
същата – точно такава, каквато бях, когато се осъзнах като отдел-
ност и личност… Навярно е било преди малко повече от двайсет 
години, защото, когато бях на три, вече знаех всичко… 

Сутринта бях в Института; черпих с бонбони и изгорих с кисе-
лина новата си пола. Няма значение – хубаво е, когато можеш да чер-
пиш за рожден ден… Купих си нова раница – избрахме я с Никола; аз 
харесах друг цвят, но купихме тази, която хареса той… всъщност, 
той я избра… Няма значение. Качихме се на Черни връх. На самия 
връх. Той никога досега не се бе качвал толкова високо в планината… 
Щастлива бях… Поне там, на върха. 

Понякога ми се струва, че бъдещето е ясно. Друг път – черна стена 
стои пред мен. Какво да правя?! Зная, че няма кого да попитам… 
Няма значение. 

За да не закъснеем за концерта, решихме да се върнем с лифта и 
сгрешихме. Токът спря – увиснахме над пропастта. Беше красиво - 
като в сън… И като в сън – искаш да бягаш, а не можеш… 

Все пак успяхме да се доберем до града навреме, за да се гмурнем 
направо в концертната зала – какво щастливо прозрение от моя 
страна – да нося билетите в джоба си. Страхотна двойка бяхме – той 
с дънки и тениска, аз с кални бермуди… Добре, че измихме маратон-
ките си в една локва със застояла вода, която намерихме покрай фон-
таните… Жалко. Имах намерение да облека балния си тоалет. 

А концертът? Концертът се удави в умората ми… 
Когато свърши, дълго вървяхме по пустите улици. Оранжевите 

звезди грееха в мастиленото небе… Нереалност… 
Изтъкана съм от чуждо пространство и време, които са впримчи-

ли в себе си чужди материя и енергия… Не мога да се вместя в света 
край мен…  

Затова всичко, до което се докосвам, се превръща в нереалност… 
… 
Денят на бала настъпи. Дълъг и зноен. Телефоните звъняха 

без прекъсване – кой кого ще вземе; кой покрай кого кога да 
намине. Кой ще дойде с кола, кой ще дойде пеша и прочие… 

Ели тръгна пеша.  
Люба, Елиза, Мина и Зорка й организираха едно почти аби-

туриентско изпращане – с цветя, дребни сладки, следобедно 
кафе, махленски клюки и сребърно менче с вода, разляно по 
мозайката на стълбищната площадка. Тя потъна във въртопа на 
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уличното движение, а те останаха да довършват дребните слад-
ки и сладките разговори. 

Ели стъпваше с белите си лачени обувки във фугите между 
паветата и лющеше лака им. Настигаше и отминаваше минува-
чите, вървящи в нейната посока. Потните им тела ловяха пар-
фюма й и го изяждаха. Блъскаха я вървящите срещу нея. Праш-
ните им дрехи ръсеха прахта си върху бялата й дреха. Вятърът, 
неукротим, бродеше над главите на тълпата и се закачаше с чо-
вешките коси. Ели бе оставила своите на волята му. Той мачкаше 
къдриците й във всички посоки. Трамваите тракаха, тролеите 
скърцаха, автобусите пухтяха и оригваха черната смрад на ко-
ремите си в лицето й. Напудриха в сиво бледата й кожа. 

Най-после стигна до лъскавата входна врата на лъскавия хо-
тел, в ресторанта на който щеше да бъде Балът. От частни коли 
и таксита слизаха нейните състудентки – всяка от тях бе с кава-
лер – колега , приятел, съпруг… или просто някой забравен бра-
товчед. Ели тръсна глава, за да прогони от себе си натрапчивия 
силует на баща си… който… леко се скъси и наедря… отнякъде 
далеч я погледнаха морско-сините очи на Александър, около 
които постепенно се оформи лицето на Никола… за да бъде 
отведнъж сменено със засмяната физиономия на Филу. И Ели се 
разсмя - почти на глас, защото Филу стигаше някъде до около 
педя над кръста й. Всички си тръгнаха. Остана сама. 

И влезе – сама – в просторната лъскава зала, отрупана с фин 
порцелан и тлъста вечеря. 

Бе най-красивата – сред пъстрата тълпа, само тя бе бяла… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Тази вечер бях прекрасна – заради себе си. И заради тези, които ме 
обичат… 

Тази вечер разбрах, че съм била обичана през всичките пет дълги 
самотни години… 

 Разбрах го – през стиснати зъби от гняв; през слепени клепачи, 
през които прозират сълзи; през смях; през неизречени думи; през 
мръсни намеци и през танц, в който душите се сливат… 

Колко болка, колко изгорели мигове, неосъществени надежди, мърт-
ви възможности… колко пепел горчи… 

Къде бях – през всичките тези години?! 
Аз ли бях?! 
Или някоя кукла, оживяла от мрамор… 
Бях сама – както винаги. 
И танцувах – с мъжете на всички. 
Такъв беше този бал – на който бях най- красивата… Сега роклята 

– с която бях най-красивата – лежи на фотьойла ми.  
Уморена. 
Аз пиша, пиша, пиша. Опитвам се да мисля. Какво да искам от 

живота?! Какво да съм готова – да му дам…  
Въздухът се сгъсти. Стените на стаята настъпваха към центъ-

ра и я стесняваха. Небето избеля – заприлича на старо памучно 
одеало, нашарено с бели цветя (отдалеч не се разбира цветя ли 
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са, или облаци). Слънцето изтля – като стара електрическа 
крушка – аха, и жичката й ще прегори. Тревата отдавна бе пре-
горяла; оставаше й само да се подпали… и черни стърнища да 
запълзят… 

Само дърветата, протегнали клони-криле към небето, забили 
корени-пръсти в пръстта, се опитваха да задържат света цял – 
такъв, какъвто го помнеха с хилядолетната си памет… 

Ели седеше на същата пейка, бялата, под Дървото… Онази, 
от която за пръв път бе видяла Дървото и бе почувствала полета 
му; бе разбрала Вселената му… Онази, на която за пръв път бе 
видяла Никола; бе надникнала в очите му; бе почувствала лю-
бовта му… Щеше ли някога да се докосне до неговата Вселена? 
Би ли могла – да я разбере?! 

Седеше на пейката. Дървото я пазеше с клоните си – от света, 
който все по-сив настъпваше… Тя пишеше; то пееше – най-
старата песен шумеше в листата му.  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес е денят на лятното слънцестояние – най-дългият ден в годи-
ната. Един съвсем обикновен ден.  

Сега, когато си отива, той ме отдалечи на милион светлинни го-
дини от изминалата седмица. Седмицата, през която всеки ден бе 
различен; всеки ден бе нов; за първи път изживян. Отминалата седми-
ца – с много въпроси и с малко отговори. 

Денят на лятното слънцестояние – отиде си. И ме остави в мое-
то време-пространство. Сиво, затворено… мое.  

Върнах се – към себе си. 

ШЕСТДЕСЕТА ГЛАВА  
Лятото шестваше – знойно и жълто – в северната половина на 

света. Стопи снеговете по върховете на планините. Напълни с 
хляб житните зърна. Стопли водите на всички - отворени и зат-
ворени, големи и малки, солени и сладки – езера. И освободи 
душите на хората, хванати яко от тежката хватка на годините. 
Освободени, те продължиха глухо да се търкалят по коловозите, 
които бяха издълбали. 

Ели вървеше сред тях, куцайки, забравила, че с единия крак е 
стъпила в улея, а с другия е на билото на пътя, чийто край, кой 
знае защо, й изглеждаше задънен. Пътят водеше право „напред”. 
Но… накъде ли? 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Днес се разболях. Настинах през лятото. Всички кости, костички, 
стави, ставички и сухожилия ме болят – от високата температура 
и от срива след нервното напрежение през изминалата седмица. Не е 
лесно – да се живее. 

Дали всички живеят така всеки ден – както аз, през изтеклите 
няколко дни? Едва ли… С много болни би бил пълен света. 
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Пулсира главата ми – ще се пръсне. Ще се разлети – на милион къ-
сове… И всеки от тях ще лети с по една мисъл, впила се здраво в 
плътта му – като пиявица в крак, който бяга от блато… 

… 
…Все още съм болна. Изсъхнах – от жегата в мен. Тази, отвън, е 

студена… Правих азани. Не успях да изчистя мислите от главата си, 
но все едно, въпреки болката – всеки мускул се разтегна до предела си; 
почувствах движението на всеки прешлен; преодоляната съпротива на 
всяко сухожилие; овладяното равновесие… Жива съм… 

… Животът – куп от мечти и спомени… Сред тях – няколко из-
губени, разпокъсани и разпръснати пулсиращи мигове, по-нереални от 
мечтите и спомените… 

…Днес събирах спомени – щедро разпилени преди седмица късове 
живот… Събирах спомени – да стопля с тях изтлялото си тяло… да 
изгоня болката, която ме обсебва…  

Тялото – сковано… вия, наум… как бих искала да вия гласно… За-
почвам да събирам мечти. Топли мечти, за онези нежни ръце, които 
преди седмица държаха моите… Или това не са мечти, а пак споме-
ни? 

… Животът – куп от мечти и спомени… 
Ели захвърли химикала. Сгуши се в одеалото си – като емб-

рион в утроба. Ръцете й се сгърчиха от студ. Навън слънцето 
изпепеляваше камъните, отдавна изсмукало влагата от дърветата 
и тревите. И нейната температура бе изпила влагата на тялото й. 
Останал бе само студът. Зъбите й тракаха в такт с камбаната на 
катедралата… 

Камбаната на „Александър Невски” биеше – призивно. И 
всеки екот бе отделна картина, която избухваше в главата й; 
избуяваше с всичките си цветове и я обсебваше… До следващия 
екот, който като гръм измиташе ума й и разчистваше простор за 
ново – мечта, или спомен, или – жив къс действителност… 

…Тя улавя ръцете му… – както тогава, в църквата, преди сед-
мица… Вплетоха пръстите си, както душите им се вплетоха за 
миг… и камбаната биеше – призивно. Мигът се разпиля… Оста-
на само усещането за празнота в центъра на дланите. И болката 
от изтръгването на чуждото присъствие. Болката от пропуснато-
то – онова, което трябваше да направи, а не бе направила… 

Камбаната биеше – както всеки път… Изхвърли звука й от 
главата си, опита да концентрира ума си. Мисленият диалог с 
Никола се разпадна. Не успя… Не можеше да го прогони. Не 
искаше… И знаеше, че бялата мъгла на бъдещето свършва 
днес… И знаеше какъв ще бъде изходът – за следващите пет го-
дини…  

… След тях отново всичко беше мрак, мъгла и бяло… 
Днес беше ден за избор. Тя избра. 
Мълчание скова ума и тялото й… 
…  

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 
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Самолетът отново ме пренесе през пространството и ме изхвърли 
в друг живот. Отново съм в моя дом… Не, в оня дом, който бе мой. 
Седя на оня стол, който бе мой, пред моето бюро и пиша…  

Четири листа голям формат – първите четири листа от дип-
ломната ми работа. Зная какво да пиша. По-скоро – откъде какво да 
препиша… Бюрото ми е затрупано с купища литература – матема-
тическо моделиране; оптимизация; механизъм на органичните реак-
ции и разни ксерокс-копия от статии. Известно творчество проявя-
вам само при свързването на отделните текстове… Това е уводната 
част… такава трябвало да бъде… С нетърпение чакам да стигна до 
специалната част – онази, която действително аз трябва да напи-
ша… Всъщност, просто трябва да опиша това, което съм правила и 
да се аргументирам – защо съм го правила. Горките ми ръце – умориха 
се… 

 

Разтворили всички врати и прозорци на къщата, Ана и Ди-
митър яростно стържеха олющената боя от черчеветата и рам-
ките на прозорците. 

- Чудя се как да ги боядисам… - Ана оправи косите си с гор-
ната част на дланта си и огледа владението си – В синьо и в розо-
во, или в зелено и портокалово… 

Димитър продължи да чегърта, все едно, че не я е чул… 
- Димо?! Не чуваш ли?! – леко ядосана Ана съвсем спря да ра-

боти – Хайде, кажи, в синьо и розово, или в зелено и оранжево… 
Димитър захвърли шпаклата си и я срази с поглед – поне така 

си мислеше, че прави... Съвсем тихичко каза. 
- Бяло… Искам да бъде бяло. 
Ана настръхна. 
- Бяло?!?!?! Като в училище или в болница?!?!?! Цял живот 

гледам бели врати. Не искам бяло… 
- Вратите в училище са боядисани в слонова кост. Аз искам в 

бяло. – малко заядливо додаде той, но тъй като не му бе останала 
много енергия след края на учебната година, през която изпрати 
двама ученика от класа си на международна олимпиада, про-
дължи примирено – Прави каквото искаш… 

Ана се стъписа.  
- Как каквото искам?! Нали и ти тук ще живееш?! Кажи, как 

повече ще ти харесва – синьо и розово, или портокалово и зеле-
но?! 

Ели отвори вратата на стаята си, зад която се бе барикадира-
ла, за да пише дипломната си работа и помирително каза. 

- Предлагам да хвърлим стотинка. Ако падне с герба отгоре, 
боядисваме в синьо, ако е обратното – в зелено… 

- А, не. – отсече Ана, все още стискайки шпаклата си в ръка. 
- Тогава зелено, за да отива на фикуса ти. 
- А??? Вярно! Как не се бях сетила?! 
Ели затръшна вратата зад гърба си, а Ана с нов интерес за-

почна да оглежда фикуса. Май малко тъмно щеше да стане в 
стаята с толкова тъмни врати… но пък за сметка на това, про-
зорците щяха да бъдат портокалови – като слънцето… Или пък 
обратното – прозорците зелени, а вратите оранжеви? Все едно – 
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къщата нямаше да има нищо общо с училищата и болниците… 
и с всички останали обществени заведения… 

… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Цяла вечност не съм писала. Забравих каква бях преди. Лятото ме 
изцеди. И животът ми с тези, които обичам… 

Написах дипломната си работа. Остава да бъде напечатана. Ходих 
на премиера в Пловдив. Градът, който за мен винаги е бил друго изме-
рение. И пиесата, която гледах в античния театър бе в друго измере-
ние… Няма да пиша за пиесата; нито за след пиесата… нито за Сто-
ян, нито за актьорите на сцената и зад сцената… нито за пътя об-
ратно… Всичко остана в друго измерение… Жълтата кола и жълти-
те звезди, жълтото на уличните лампи... Жълтите коси на Петя, 
които пак ме обесиха... (Или може би ме спасиха, връзвайки ме по сре-
дата на полета от балкона към плочника пред входа… Вход за къде?! 
Кога ли ще мина щастливо и аз през него…) 

От пет дни щастливо си живея пак – в оня дом… Мама и татко 
боядисват като обезумели пикасовци… Опитвам се да се скрия в дип-
ломната работа… Всъщност – потъвам в старите си бележници и 
дневници… Пожълтяло творчество. Забравено от мен; непознато за 
другите… Какъв е смисълът?  

Захвърлям смисъла и отивам на разходка с Никола… на много раз-
ходки с Никола... – гости, коли, пейки, кафе, тенис, музика, вечери, 
котка… Погледи, усмивки, докосване, думи…  

Уморих се. 
И пак се приютявам в оная благословена самота-свобода, която 

вечно ще пазя… Единственото състояние, в което съм сигурна, че 
това, което е в мен, съм аз… 

Онова състояние, в което се осъзнаваме, в което се сътворяваме… 
такива, каквито искаме да бъдем… 

Размих се…  утаявам се и пак оставям - цяла… 
… 
Най-после къщата стана такава, каквато трябваше да бъде. 

Изличени бяха всички следи от това, което бе била. Ана седеше 
на претапицирания си фотьойл, греещ в портокалово-зелени 
петна. Фикусът й протягаше тъмнозелени листа към вратите и 
изяждаше другите листа. Само малката палма, поникнала от 
костилка на фурма се опитваше да го засенчи, надявайки се, че 
когато порасне повече от него, цветът на вратите ще стане по-
светлозелен – като нейните листа-клони. Димитър бе седнал на 
дивна без да забелязва цвета му и пишеше статия за работата по 
математика с даровити ученици. Ели разхвърляше гардероба в 
другата стая… 

- Защо не си облечеш бялото костюмче от бала? Нали той не 
те е виждал с него… 

- Виждал ме е… на два от концертите бях с него… и освен то-
ва е прекалено официален… 

- На два от концертите си била с една и съща дреха?! Е, прави 
каквото знаеш… Все пак майка му не те е виждала, нали?! 
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- Хайде, мамо, просто отрежи тази пола една педя над коле-
нете и всичко ще бъде наред… 

- Омръзна ми да ти съсипвам полите, защо не си ги купуваш 
къси? 

- Ами… не ги продават къси… Нали разбираш, пазят мора-
ла… 

- Глупости, просто модата е такава… 
- Нищо случайно не става – промърмори Димитър и про-

дължи да пише. 
Ана съсипа поредната пола. 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Прекрасно е да си красива… 
Прекрасно е – да видиш в огледалото съвършения овал на лицето си. 

Да видиш смеха в очите си… Да видиш – пламъка на учудването, на 
закачката, на щастието, залутан някъде в тях… Да видиш – кръвта 
в капилярите под тънката тъмна кожа… Топлата кръв, под гладката 
кожа на бузите, която съживява лицето… Руменината, която те 
прави цъфтяща… Руменината, която не е руж, а здраве… 

Колко дълго ми е липсвала тя – червенината по бузите. Колко дълго 
гладкият овал на лицето ми е приличал на восъчна маска… 

Колко дълго тази маска е била без очи… Тогава, когато смехът е 
бил другаде… 

Ели погледна още веднъж силуета си в мътното огледало и го 
отнесе – смътен спомен – със себе си.  

Прегърнала пакета с подаръка, който бе купила от Пловдив, 
тя вървеше под знойните лъчи на късноследобедното слънце 
към дома на Никола. Тъмносинята й рокля танцуваше край нея 
високо над земята, бялата моряшка яка подскачаше край раме-
нете, духана от вятъра и бързите й крачки. 

Животът, кой знае как, течеше – в друго измерение. Не мо-
жеше да го спре. Не можеше да го отклони. Влечеше я. Влачеше 
я. Уморена бе – да се съпротивлява; да търси нов брод през вре-
мето. Щастлива бе… Не искаше отново да се изправя пред стена. 
Не искаше отново да търси пролука през прозрачната твърд на 
действителността…  

Вървеше – прегърнала подаръка, с букет цветя в ръка. Мозъ-
кът й се разкапваше под свирепите лъчи на заспиващото свети-
ло… Как ли светеше то през деня?! Тя тръсна глава, забравила 
дните, уютно загъната с труда си по написването на дипломната 
работа. 

Музиката бе обсебила въздуха край блока. „Прасето квиче-
ше”, изтезавано от нечий саксофон; барабаните тътнеха – като 
земя при земетресение; тук-там и някоя “жица” звънеше. Ели 
влезе в задушното антре. Домакинята не беше в дома си – няма-
ше на кого да даде цветята. Подари подаръка на Никола – по 
лицето му разбра, че не го е харесал. Отвори вратата на хола и се 
сблъска в стената от дим. Всички говореха и никой никого не 
слушаше. “Заклаха прасето” и смениха касетата.  

- Искаш ли да излезем? – попита Никола. 
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- А гостите?! 
- Те сами ще се забавляват… Задушавам се… Само с теб още 

мога да дишам… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ 

Случиха се много неща, които не осъзнавам напълно. Не ми  остава 
време да се попитам – истински ли са? Истинска ли съм? 

Или всичко е спектакъл, в който случайно съм попаднала на сцена-
та и главната роля е моя?  

Разтърсвам главата си – дано заедно с падащите къдрици по раме-
нете ми паднат и мислите, които ме правят несигурна в днешния ден 
и във вчера… За утре не мисля – аз съм публика. Винаги съм била пуб-
лика… Винаги съм наблюдавала чуждата игра… Но защо ли сега имам 
усещането, че наблюдавам своята? 

Или това не е игра? Не е спектакъл? Животът ли е това? Моят 
ли?! 

… Вървя с вързани очи към пропастта – колко е дълбока, не зная. 
Знам само, че най-близките ми ме тласкат към нея – за мое и тяхно 
добро. Аз вървя безгрижна, с лека стъпка, с лека душа – вярвам им… А 
те? Те знаят ли къде е дъното на моята пропаст? 

Или все пак – всичко е игра?! 
… Пропастта е на една крачка от мен. И тя е отворен гроб… 
Гробът на баба…  
И сега мисля, както мислех тогава – че ще мина над празното  
пространство; че нещо, което не е свръхестествена сила, а е свръ-

хестествена воля, ще ме пренесе отвъд…  
Не ме пренесе. Останах си на моя бряг. И баба не възкръсна. 
Вървя с вързани очи към бездната. Надявам се, че няма да пропадна 

в нея. Надявам се, че този път ще премина отвъд, стъпвайки по нещо, 
което не е свръхестествена  сила, а е свръхестествена воля. И ще възк-
ръсна. Но има ли нещо „отвъд”? Има ли друг бряг, на който да стъпя?  

Бездната още е далеч; още мога да мина край нея… Още – не съм 
избрала път, в дъното на който е чашата… Защото Чашата е в дъ-
ното на Пропастта… и тя ще бъде изходът, когато падна… 

Страхувам се да стъпя на пътеката, която ще ме изведе до там… 
Защото не познавам плътността на въздуха… 

А може би ще трябва да се науча да летя? 
… 
Отново летеше. Самолетът ядеше разстоянието от Утре към 

Вчера. Връщаше се – към своя софийски живот… Към своя коло-
воз… Към своята окова…  

Предаде дипломната работа. След няколко дни прибра ре-
цензиите си от двама независими преподаватели. 

Започна последното чакане – седмицата на защитите. Тяхна-
та група бе накрая… Ели следваше разписанието си – кой знае 
защо, не искаше да го променя. Искаше  да вложи в нещо сигур-
но остатъка от разума си. 

Сутрин ходеше в Института – четеше стари научни списания 
в читалнята на библиотеката. Прибираше се вкъщи след обяд, 
пиеше кафе с Люба, Мина и Зорка, а после отиваше на трени-
ровка… Понякога разхождаше Чарли, а след това дълго говоре-
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ше с Елиза – за вечните проблеми и за любовта; понякога за на-
същния и за оцеляването в ежедневието; понякога за йога и нир-
вана, понякога за Ана… 

ДНЕВНИКЪТ НА ЕЛИ  

Днес ще отида на кино, а после на разходка с Чарли… И се чувст-
вам виновна. 

Това прави задължителното в нашия живот с живота ни – кара ни 
да се чувстваме виновни, когато не се подчиняваме на ритъма му… 
Все по-трудно ми е – да не се подчинявам. Все по-лесно е – да загивам 
от умора на поста си… 

Не питам вече кой е моят пост, защото няма значение. Важното е 
това, че сме готови да загинем на всеки пост, само за да си спестим 
възможността да бъдем свободни. 

… 
Ходих на кино. Разходих Чарли. Всички хлапета в градинката ме 

ухажваха. Понякога се питам – наистина ли съм пораснала или те 
имат по-верен инстинкт, питайки ме в кой клас съм и в коя 
прогимназия уча… 

… 
Стъпили на перваза, врабчетата кълвяха клюновете си и кра-

дяха едно от друго трохите хляб, които не тъпчеха. Доцент Не-
делчева гледаше през прозореца играта им, щастлива че ги хра-
ни и прави добро. Даниела седеше на мекото кресло до вратата 
на кабинета й и я гледаше. Най-после одрезгавелият глас на 
преподавателката наруши тишината между четирите стени. 

- Дипломната ти работа наистина е забележителна. Не само 
експерименталната част; не само резултатите… но и начина, по 
който е написана… Логична и стегната… От всяко изречение 
личи, че си мислила, когато си писала… Всъщност, това не е 
всичко, но… може би е най-важното. Остава утре да я защитиш 
така блестящо, както си я направила…  

Ели мълчеше и гледаше войната на врабчетата. 
- И още нещо… Все още не знам дали ще одобрят темата ти 

за аспирантура… Но каквото и да се случи, трябва да напишеш 
статия, в която да обобщиш резултатите си… Трябва да съдържа 
всичко, което си писала, но в рамките на три, а не на шейсет 
страници… И разбира се, трябва да бъде написана на английс-
ки… Ако не можеш, ще ти я преведа… Каквото и да се случи, не 
бих искала да се изгубим… 

- Ще го направя…  
- Даниела… Каквото и да се случи, желая ти успех… А за ут-

ре, ще стискам палци! 
Ели се усмихна и стисна ръката, която й бе подадена… 
Бъдещето стоеше пред нея – като стена. 
Щеше ли да намери брод през нея?! 
Щеше ли да я разбие?! Или да прелети – над нея… 
Или да изпълзи? 
Вървеше под зелената сянка на тополите. Вятърът вееше в 

клоните им и виеше дългите им стебла… Превиваше ги – в дъги; 
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извиваше ги – като лъкове… И стреляше – с жълтеещите им вече 
листа… Листата падаха и я затрупваха – като слънчеви зайчета, 
промушили се през шумата на още живите дървета. Вървеше – 
сред тревата на алеята… Все още сочна, все още жизнена и жи-
лава… все още жива… макар да бе жълтееща тук-там… 

Трамваят скърцаше встрани от пътя с вечния ритъм на всич-
ки трамваи… С оня ритъм, който я приспа преди пет години, 
когато вървеше и ровеше крака в същата алея, току-що оставила 
във факултетната канцелария всички формуляри, с които се бе 
записала за студентка… 

Не знаеше как, но знаеше, че ще върви по същата трева и 
през следващите пет години… 

БЕЛЕЖНИКЪТ НА ЕЛИ – стар 

В този толкова стар бележник, който никога не съм използвала 
като дневник, пиша сега – няколко часа преди защитата на диплом-
ната си работа. Пиша по традиция. Пиша – без да имам какво да ка-
жа… Пиша – за да имам какво да чета, след години… 

Страхувам се. Не от защитата. Страхувам се да напиша, че ми-
нават последните часове от студентския ми живот… 

Не искам да мисля – това ли е краят? Не искам да погледна напред 
– какво ли ме чака… Дяволски кръг – за да имам възможност и право да 
продължа работата си в катедрата, ми е необходимо софийско жи-
телство. За да продължат временното ми жителство, трябва да съм 
назначена на работа… Да се смееш ли, да плачеш ли?!  

Не се смея и не плача… ще извървя пътя си… Но, страхувам се, 
въпреки цялата будистка философия, която погълнах през последните 
години, не мога да обичам онези, които ми отнемат бъдещето, което 
други ми предлагат… Не, бъдещето, което сама създадох… Какво 
безумие – в края на ХХ век средновековното право управлява съдбите 
ни…  Защо беше всичко? 

Загасих лампата. Гледам небето. Търся моята звезда… Преди ня-
колко дни я намерих случайно. Беше едра, светла, пулсираща в синьо и 
в бяло… Дълго се взирах в нея. Взирах се – до ослепяване. (А това озна-
чава, да виждаш само звездата и всичко друго да се превърне в плътен 
мрак.) Тогава звездата намалява, сякаш изгубила светлината си, коя-
то ти е дала… Нощта напредва. Когато отново прогледнеш за света 
виждаш, че се е преместила… 

 Няколко нощи гледам моята звезда. 
 Дано утре успея… 
… 
 Утре е!  

Опустошение. Вече съм инженер-химик. С отлична диплома. 
 Без софийско жителство. А това означава – без бъдеще. 
 А това означава – никой. 
 Р.Р. 
След защитата двама от членовете на комисията ме настигнаха 

в коридора – един по един. Единият ми предложи работа в НИХФИ; 
другият - в БАН… 

Но моят път е друг – да спечеля аспирантурата, с която да про-
дължа темата на дипломната си работа. 
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