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ПРЕДГОВОР  ОТ  АВТОРА 

Срещнах Вартоломей в една топла есен. Бях се качила на 
тавана на селската ни къща и ровех в сандъка, където бяха 
наредени старите черги, тъкани от много жени в големия ни 
род. Мама беше ги пререждала за последно и беше насла-
гала топчета нафталин. Разгръщах чергите и кихах. 

Внезапно усетих, че не съм сама. Обърнах се и го видях 
в ъгъла – нисичък, космат, рижав като котката ми. Гледахме 
се и не мигахме. Ако кажа, че не се уплаших, ще излъжа. Но 
то беше страх, който не ме накара да избягам, а да остана... 
И аз останах. Останах с историите, които таласъмът споде-
ляше с мене, останах при къщите в селото, все по-самотни, 
при старите тополи край рекичката, при бъбривия орех и 
ябълката в дворчето на моето детство. Там с брат ми игра-
ехме на криеница, измисляхме си страшни случки, кате-
рехме се по ореха, гонехме кокошките, свирахме се в се-
ното... Там баба ни разказваше приказки. 

И баба, и мама отдавна се преселиха на оня свят, но и 
двете ми оставиха любовта си към старината, оставиха ми 
любопитството към другите светове и вярата, че те наис-
тина съществуват. 

В оня есенен ден, когато ровех в сандъка и вадех чергите 
една по една, а слънцето играеше по боите им, времето спря 
и аз разбрах какво е вечността. Беше тишината на един сел-
ски таван, уханието на плодове, жуженето на пчели, беше 
топлата прах по дъските, паяжините, висящи по ъглите. И 
един таласъм, който ми каза: 
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– Можеш да останеш малко с мене... 
И аз останах. При сънищата, при фантазиите, при ду-

мите, които можеха да сътворяват светове. 
Поднасям тези светове на читателите си с обич! 
 
Рени Васева 
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СЛУЧИ СЕ   

Случи се на поредната студентска бригада. В едно вра-
чанско село. Бяхме избраниците на професора фолклорист, 
защото другите беряха домати, а ние слушахме песните и 
приказките на бабите и ги записвахме на касетофончета.   

Всяко поколение си има своите тайни развлечения. Ние 
викахме духове или играехме на бутилка. Задължително се 
вечеряше рано и до полунощ огладнявахме  зверски. Ва-
дехме кой каквото има – вафли, бисквити, с едно бързоварче 
си правехме кафе, сипвахме му коняк ,,Слънчев бряг“ (в се-
лото не продаваха ,,Плиска“), пушехме ,,Стюардеса“ и ча-
кахме да мине дванайсет. 

После ние, четири приятелки заговорнички, сядахме на 
пода и въртяхме на запалена свещ един картон, върху който 
с химически молив бяхме изписали азбуката.   

Само Димка имаше починал роднина, затова тя държеше 
ключа. Уж беше игра, а сърцата ни замираха в момента, ко-
гато ключът се разклащаше сякаш от само себе си и тръг-
ваше по буквите, а Димка ги шепнеше с гробовен глас. И да, 
този глас понякога притреперваше, вероятно и нея, меди-
ума, я беше страх. Явилият се от отвъдното дух постепенно 
оформяше думи, които сигурно Димка си измисляше. Тя си 
беше роден фантазьор, артистична душа.   

Една нощ решихме друг да държи ключа. Теглихме че-
тири клечки и късата  се падна на мене. Взех ключа – стар, 
месингов, от врата на стая в училището, където бяхме нас-
танени и което навярно беше строено през петдесетте го-
дини. Ключът не тежеше в ръката ми, но пък пареше. Чер-
веният конец, на който беше  вързан, се заплете. Помислих, 
че ще ме дамгоса за цял живот. Обърнах се към  мястото на 
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Димка и протегнах ръка, за да ѝ върна ключа, но нея я ня-
маше. Вратата поскръцваше от течението. Държах ключа в 
центъра на кръга. В началото беше неподвижен, после по-
тегли, като се спираше на отделни букви. Ясно изписа ду-
мата ВАРТОЛОМЕЙ. Тогава влезе комендантът на брига-
дата и светна лампата.   

На другия ден трябваше да записвам в къщата на баба 
Марта. Заварих я на двора, плевеше градината си. Беше при-
ведена и отстрани ми се стори, че свещенодейства. Поздра-
вих я и влязох през вратника. Баба Марта се изправи, отри 
ръце в престилката, заслони очи и ме загледа. После тръгна 
към къщата, аз след нея. В стаичката, застлана с позакъсани 
черги, имаше кушетка с увиснала пружина, върху която 
беше метнато избеляло одеяло. Седнахме и баба Марта 
каза:    

– Нощес е шетал пак Вартоломей...   
Погледнах я изненадано, после попитах:   
– Кой е Вартоломей?   
– Един таласъм, такъв като мене – старата жена се засмя 

дяволито. – Айде да ти попеем! – и погледна касетофончето.   
Включих на запис. Баба Марта редеше думите с напевен 

глас, ръцете ѝ стискаха краищата на престилката, полюля-
ваше се на ниското столче. Слушах я и мислех за странното 
име и за съвпаденията в живота ми.   

– Ще дойда пак – казах на тръгване. – Искам да ми раз-
кажеш за таласъма.   

– Ела на късна повечерка. Тогава най-често го чувам. 
Приготвя се, нещо ломоти, трополи по тавана. После тръгва 
да шета из селото.   

Не знаех какво е повечерка, но и не попитах. Едвам до-
чаках да мръкне. Кокошките от съседния двор се бяха приб-
рали отдавна. Училището светна, стана  шумно, хлопаха се 
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врати, всички се надвикваха. В дъното на коридора гърмеше  
музика. Погледнах си часовника – минаваше десет.   

Издебнах удобен момент и се измъкнах, а сърцето ми 
бързаше пред мене. Когато стигнах до къщата на баба 
Марта, над селото вече бе паднал плътен мрак.  Луната ту се 
мяркаше, навлякла пижама от облаци, ту скриваше лицето 
си с ръкав.  Видях къщата – тъмна и някак странно притих-
нала. Побутнах вратата и влязох. В  селото никой не се зак-
лючваше. Баба Марта ми каза, че го правели, за да могат  
мъртвите да влизат и да излизат. Лъхна ме хлад, дъските 
бяха ледени и голите ми  крака се вкочаниха. Оказах се в 
голяма стая – ,,шарената соба“, както я наричаше  бабата. По 
стените ѝ бяха накачени ковьорчета и престилки, които де-
нем грееха  като слънца. Сега тук мъждукаше газена лампа, 
а на масата седеше млада жена и щастливо се усмихваше 
някому. Лицето ѝ се белееше в кръга светлина, зад гърба ѝ 
играеха сенки.   

– Влизай, влизай! – подкани ме тя. – Знам, че си родена 
на повечерка в събота. Очи  са ти дадени за всички светове.   

И се засмя. Тогава внезапно съзрях от другата страна на 
масата нисичко космато същество, с гротескна усмивка и 
очи, в които можех да потъна. Дълбоки  кладенчови очи, а 
на дъното им мътна вода се плиска. Вече различавах всеки  
предмет в стаята. Страхът ми бе примесен с изгарящо лю-
бопитство:   

– Къде е баба Марта?    
Въпросът увисна без отговор. Сега виждах ясно лицето 

на жената – много приличаше на булката от сватбената 
снимка на стената.   

– Таласъмското ми сърце се радва – изтърси косматото 
същество и усмивка разполови лицето му чак до ушите.   

Като на клоун, казах си, само дето не е червена. И извед-
нъж се успокоих. Извадих касетофона, любезно попитах 
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дали мога да записвам. После си помислих:  ,,Боже, дали пък 
не сънувам всичко това? Толкова е абсурдно...“.   

 – Записвай, записвай! Пък може и на мене да подарите 
такава магическа кутия. Ще увековеча нощните си беседи.   

Разказах за картона с буквите, за Димка и ключа с черве-
ния конец, накрая добавих:   

– Искам да разбера защо името Вартоломей се изписа, 
докато аз държах ключа?   

– Защото сме роднини – засмя се таласъмът.   
И повтори:   
– Защото сме роднини.   
После ме загледа с кладенчовите си очи. В тях видях съ-

щата стая, но някак по-цветна и по-уютна. Момче и момиче 
свалят сватбените си дрехи, не чуват приглушения говор на 
малкото останали сватбари. Газеничето хвърля любовни 
сенки по стените. Ръцете на младоженците танцуват. Но 
ето, някой удря по портата, стъпки от ботуши кънтят, груби 
мъжки гласове пронизват кротката нощ, нахлуват в щастли-
вата сънена стая и обагрят брачното ложе в червено. Съ-
щото червено, което бях виждала по плакатите и знамената 
на първомайските  манифестации.   

Стана ми болно и ме налегна непоносима тъга. Видях как 
момчето задраска с  нокти по стената, плътта му се стопи и 
то се сля с бялата вар и шарените престилки. На пода оста-
наха само парчета откъртена мазилка.   

– Ние сме, ние сме – смееше се младата жена, а пламъ-
чето на газената лампа играеше в щастливите ѝ очи.   

После всичко изчезна, баба Марта влезе, понесла голям 
фенер, не запали лампа. Сякаш не ме виждаше, сякаш и аз 
не бях от тоя свят. Съблече бавно памучната рокля на избе-
лели сини цветчета и дълго облича булчинската си премяна. 
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Когато си легна на голямото легло, луната изгря в прозо-
реца, кръгла и златокора като току-що изпечена сватбена 
погача.   

Вървях и мислех за тавана на апартамента ни в София. 
Там имаше скрин и в едно от чекмеджетата преди години 
открих стари снимки. Вече знаех, че сред тях  ще намеря 
черно-белите фигури на булка и младоженец, снимани в 
двора на позната селска къща.     
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СЕЛФИ   

Селото вече съвсем се смали. Къщиците станаха по-ни-
сички, аха да изчезнат... А с тях сигурно ще се запилеем и 
ние в земите тилилейски. Останахме трима. Старата ми 
баба, аз и един далечен роднина на баща ми, който все на-
мираше случай да напомни, че кръвта вода не става, демони 
сме и демони ще си останем, защото всеки камък си тежи на 
мястото. Ама днес тия мъдрости не са актуални. Щъкаме на-
сам-натам и цял живот си търсим пустото място, но  все не 
го намираме.   

Имахме един демон в селото, който се пресели чак в Па-
риж заради Айфеловата кула. Изпрати ни селфи. Снимал се 
високо-високо, но нали не сме човеци, излязъл като петно. 
Баба  каза тогава: ,,Петно, петно, ама с излъчване...“ Баба ги 
разбира много излъчванията. По тях  гадае – за време, за бо-
лест, за уроки...   

Мой дом сега е последната къща на тая улица. Наоколо е 
пусто, градините изсъхнаха, хората се стопиха. Само с мене 
всеки ден осъмват старец и старица. Гледам да съм повече 
при живи души, иначе много залинявам.   

Старецът все навиква бабата и все е сърдит. По-сърдит е 
и от баща ми  – някога той беше голям демон, страшили-
щето на селото. Ама пропадна на долната земя. Заради пре-
каленото си славолюбие. Баща ми имаше мечта – да отиде в 
големия град. На него и думата ,,голям“ все му беше в ус-
тата. Там били важните демони, там била гората на споме-
ните, там се случвало всичко. Отиваш на интервю и ако те 
харесат, почваш да се доказваш по десет-дванайсет часа на 
ден... Та баща ми една нощ хвана пътя към големия град и 
повече нищо не се чу за него. След години един познат мина 
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през село и рече, че май се бил забъркал със съмнителни де-
мони и го прибрали. Дааа!   

Останах сам, (майка си не помнех), ако не броя безсмърт-
ната си баба, която все ми дава акъл.   

Селото съвсем притихна, двете улични кучета преста-
наха да се карат. Старецът се  укроти и си легна. Мърмо-
реше нещо в съня си. Тъмно, тъмно, нищо не виждат дори 
моите очи. Наблизо кукумявка запроклина съдбата си.      

Заспъвах се по дървените стълби към порутения таван. 
Добре, че свети старата луна, та не се претрепвам. Нощите 
сега са студени, но ясни. Не помня погледнах ли в печката – 
дали не е останал жив огън, че да се подпали нещо. Работа 
в село вече няма, ама аз си имам мисия. Хем стареца разлю-
тявам като пиперка, хем пазя живота му с бабата.  

Докато кажат ония долу. Пък  после... Знам ли от кой 
край на света ще изпратя и аз едно селфи. Стига да има на 
кого.     

  



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

14 
 
 
 

ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ 

ЧИСЛОТО 12   

Здравей, друже! Мина много време, докато се установя в 
големия град. Обещах да ти пиша и спазвам обещанието си. 
Останахме само двамата, знаеш го, и ще е хубаво понякога 
да споделяме живота си. Водя си нещо като творчески днев-
ник и ти пращам извадки от него. Надявам се да не ме съ-
диш, че се преселих. Аз също не те укорявам, че остана в 
онова глухо село, залутан сред руините му.   

 
***   
Понеделник е. Стъпвам бавно, защото пътеката е разбита 

и кална. Дъждът почти спря, но от дърветата се стичат капки 
и шумолят в листата натрапчиво и тревожно. Паркът пус-
тее. До полунощ остават два часа и петнадесет минути. Дя-
вол мой, все това проклето число 12! От векове все то!   

Чудя се какъв ли нов образ ще ми създадат ония долу. 
Последния път почти се харесах. Беше си класика – кри-
вички зъби, сълзящи очи... Такова лице вече бях  виждал в 
един филм. На пръв поглед противно и плашещо, ама после 
ти дожалява за подобно създание.   

Сега на мода е сами да определяме какви да сме. И на, 
точно в 12, трябва да заявиш избора си. А пък нашите ди-
зайнери ще те моделират според желанието ти и онова, ко-
ето си донесъл в Гората на спомените. То и Гората я поиз-
сякоха, та сега е парк, ама карай!   

Чувам как дърветата въздишат и виждам окъпаните им 
лица да се готвят за сън. Чак им завиждам, но не мога да се 
сменя с тях. Аз съм и си оставам редови  двестагодишен де-
мон – и все с претрупан график, с извънредни срещи... Бил 
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съм талантлив, бла-бла... Ами, искам и аз почивка! Какво 
като ме бива! Ония мързеливци от осмия и деветия кръг 
само на спомени са го ударили. Доброто старо време, та доб-
рото старо време. Я да дойдат малко на терен, та да се поиз-
потят истински. И няма мърдане от тия нощни смени! Умо-
рително е. А какви хора срещам, само аз си знам! Не се пла-
шат изобщо, особено младите. И нали съм си по природа 
работяга и не обичам да претупвам нещата, та много ми се 
събра. Признавам, вече ми се иска я Мефистофел, я Азазел, 
я черен ангел да стана, философски да гледам на живота. Да 
витаят около мен изкушения, съблазън,  изтънченост, да по-
търгувам и аз с души...     

Колко ли време мина? Нещо съвсем се размечтах. И гле-
дай сега какви дупки, не ги оправиха тия алеи, изпотре-
пахме се. Европейски пари им паднаха от небето и пак 
нищо.    

Отново чувам звук откъм дърветата. Дъждът се отцежда 
бавно, с наслада и образува малки локвички в тревата. До-
лавям полета на всяка капка. Ще поседна.  Мокро е, ама ме 
заболяха краката. Мисля си, че няма как да ме повишат. За 
позицията на Мефистофел се явяваш на интервю, трябват 
чужди езици, необходим си е и характер. А аз съм мекама-
рия, знаеш ме. Уж да плаша, да подучвам към зло, пък то, 
мен ако питаш, само дребен тарикатлък излиза...   

Чакай, къде си оставих спомените от последния мандат? 
Бяха някъде тук. Записвам си всичко, че вече взех да забра-
вям. В тоя луд век няма стар, няма млад. Времето и на нас 
не прощава, да знаеш.   

Май ще се оправи, дъждът съвсем престана. Облаците се 
поразредиха. Може и луна да изгрее. Обичам луната. Гле-
дам я и все нещо ме тегли към нея... Сега си  седя тук, на 
полянката, слушам дърветата в Гората на спомените и ча-
кам да стане 12. Да предам моите спомени и да получа нов 
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облик. То и това лице ми върши  добра работа, а и аз май се 
привързах към него. Ама на – сменяме и лица, и работни ха-
рактеристики – мобилни сме, съвременни! Само Дракула 
отказва каквато и да  било промяна. Няма за него преобра-
зяване, няма нищо. Все си е един и същ от столетия. Ама 
има характер.   

  



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

17 
 
 
 

ДЯДО  И  БАБА   

Първо погребахме бабата. Тя си полегна един следобед 
под ореха и остана там до вечерта. Дядото, както винаги, ѝ 
се развика да става, че да му слага  вечерята. Ала аз чух как 
орехът въздъхна, как остави вятъра с пръсти да разроши ко-
сата му, а после го изпрати с жални вопли да разнесе вестта 
из селото. Знаех, че оттук нататък духът на бабата щеше да 
разклаща клоните на ореха, да плаши птиците и да ме гони, 
защото тя хич не ме харесваше.   

Дядото вика, вика, пък се смълча. Някак отведнъж се 
смълча. Все едно нещо го преряза през гърлото. Чак се за-
дави, закашля се. И тръгна към вратата. Излезе навън. Звез-
дите лазеха по покрива на къщата, небето тъмнееше във 
всичките ѝ прозорци. Дядото се залута из двора. Аз го по-
бутнах малко, пооправих му крачката.  Казах му: ,,Няма как, 
дядо! Трябва да се стягаме! Да не вземеш сега да тупнеш и 
ти. Не съм готов още да ви изпратя и двамата“.   

След погребението вечерите станаха различни. Дядото 
се затвори в къщата и  почти не излизаше. Сигурно го бо-
ляха краката, а може и да го беше страх. И  млъкна. Сякаш 
оня последен вик тогава в тъмното му изтръгна гласа. Само 
гърдите му старчески хриптяха, кашляше, плюеше и бър-
шеше с ръкав очите си. Аз най-демонично си витаех на та-
вана и все се ослушвах. Можеше пък и да продума...   

Навън вече бе есен. Застудя. Дърва пак щяха да трябват. 
Малко останаха, подредени от бабата в стройна купчинка 
под навеса. Къщата се схлупи съвсем. Стените се напукаха 
още повече, другата врата също се изметна. Стъклото на  
кухничката се счупи и дядото залепи парче от мушама. Из-
беляла и нацепена мушама на червени розички.   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

18 
 
 
 

Седеше той до масата по цял ден, гледаше ръцете си и 
мълчеше, мълчеше... Съклет да те хване от тая тишина. 
Скърцах с врати и прозорци, виех зловещо, трополях но-
щем, оставях страшни следи... Нищо не помогна. Жив се 
погреба тоя човек. Цял живот хокаше бабата, даже я побий-
ваше, като беше по-млад. А сега  онемя от мъка.   

Понякога ходех под ореха и си говорех с нея. Отсърди 
ми се тя. Добра душа  излезе.    
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БАБА ЦВЕТА   

Знаех историята на къщата, защото в нея живеех много 
отдавна. И все с баби  наоколо. Прабаба ми твърдеше, че хо-
рата измисляли врели-некипели. Уж някога вградили жена 
в темелите, за да е здрав градежът. И жената таласъмясала, 
покой не намирала вече. От стая в стая вървяла нощем, все 
подреждала, отваряла ракли и  скринове, тропала в малката 
кухничка... Така разправяли хората. А баба ми  насмешливо 
кривеше таласъмското си лице и казваше:   

– Не, сине. Ние сме извадени от кладенеца. И след хиляда 
години пак в кладенеца ще си отидем.   

Ние, нейните наследници, питахме баба кой ни е извадил 
и защо, а тя все задрямваше и нищичко повече не казваше. 
Обичаше да ни плаши, та да не смеем да излизаме навън, да 
не оглеждаме лицата си в геранчето на двора, защото водата 
теглела.    

Това лято беше горещо и сушаво. Геранчето вадеше само 
кална вода. Баба Цвета, която живееше в къщата, се ядос-
ваше, защото доматите гинеха. Листата им почерняваха, по 
плодовете избиваха тъмни петна. Всяка сутрин старата же-
на проверяваше връхчетата на доматите и мърмореше, че 
почвали да гният.   

Аз също страдах от жегата, затова по обяд си подремвах 
на тавана. Излизах по село късно вечер и само разлайвах ку-
четата, вече никого не можех да уплаша. Ама  пък беше по-
хладничко. И тая вечер луната ме гледаше право в очите, 
увиснала  ниско над къщите, пръснати като шарени пионки 
от „Не се сърди, човече“. Беше достатъчно светло и се изку-
шавах да погледна в геранчето. Само един поглед,  колкото 
да усетя, че съм жив.   
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Слизах по паянтовата стълбичка от тавана, като внима-
вах да не скърцам, че баба Цвета лесно се будеше. И я чух. 
Песента. Тъжна песен с думи за несбъднато щастие. Ид-
ваше откъм геранчето и заедно с вятъра облъхваше лицето 
ми.     

Върнах се обратно, за да огледам отвисоко – през таван-
ското прозорче – околността.  

Луната огряваше жена, приседнала върху каменното ко-
рито на  кладенеца. Гледаше в ръцете си, поклащаше се нап-
ред-назад и пееше с глас на ангел. Дявол мой! Как не я беше 
страх тая жена сама посред нощите? И да пее.  Сигурно се 
чува чак на баирчето. Въздухът трепти, трепти. Стори ми се, 
че песента прави пътека по поляните и стига до изворчето в 
падината. ,,Води се по водата“ –  помислих си аз. – ,,Странна 
работа. Я чакай да събудя баба Цвета“.   

Щом слязох от тавана, надникнах в мутвака. Миришеше 
на изпечен хляб.  Пипнах печката – студена. Погледнах в 
долапа – хлябът беше там, увит като бебе в червена пок-
ривка. Преглътнах.   

Вратата към стаята, дето спеше бабата, стоеше отворена. 
От Цвета нямаше и следа...   

Събрах кураж и излязох навън. Бавно приближих пее-
щата жена. Все още не виждах лицето ѝ, но знаех, че чака 
някого. Нямаше да дойде. Виждах го да води жадното си 
конче през пусто поле. Виждах го да залита, после да пада, 
а кончето продължава напред, навело скръбно глава. Ня-
маше да стигне далече.   

Престраших се и приседнах до коритото. Вгледах се в 
лицето на жената – беше  разделено на две половини. Ста-
рата отчаяно тъгуваше за живота, а младата се усмихваше 
на смъртта.     
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ШЕГАТА   

Дъждът беше измил пукнатото стъкло на мутвачето. 
Дворът се виждаше  кален и занемарен. Стъпките на дядо 
Тодор личаха чак до портата – плитички, провлачени. Поч-
ти усещах старческата им немощ.   

Есента дойде буквално за ден. По светло още се задър-
жаше топло, но  нощите рязко захладняха. Когато правех 
редовните си късни обиколки, почнаха да ме въртят коле-
нете.    

Селото изглеждаше пусто, по-точно казано, мъртво. Къ-
щиците се свиваха в треволяка, буренът задушаваше всяка 
пътека, а листата се трупаха отгоре като  саван. Вървях към 
площадчето, дето беше единственият магазин в село. На  та-
белата му си стоеше олющеният надпис „Смесен магазин“. 
Отвън имаше две очукани маси, на които всяка вечер седяха 
моят дядо Тодор и приятелят му от  младини – Пешо Зев-
зека. Не ставаха от масата, докато не изпразнят две-три юз-
чета с ракия. Добър и кротък беше дядото, ракията само раз-
вързваше езика му. 

Почваше  се една безкрайна препирня за старото време. 
Зевзека разказваше все една и съща  история, на която дядо 
Тодор винаги се сърдеше, ръкомахаше, потропваше с бас-
туна. А после, като влезнехме вкъщи, дълго сумтеше.   

Тая вечер беше по-тиха от обикновено. И совата мъл-
чеше. Луната беше  захлупила върху лицето си възглавница 
от облаци и спеше. Беше ми работно време,  ама на! Исках 
и аз да привършва по-бързо. Изредих къщите, простенвайки 
в  комините, посмях се със зловещ кикот, хлопах по прозор-
ците, поразместих дъски и  керемиди… Това, последното, 
много-много не стряскаше хората, щото къщите се  рушаха, 
сякаш болест ги беше налегнала. Вече и таласъм да си на 
село не си е работа!   
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Таман завивах покрай площадчето, за да прибера дядото, 
и ги срещнах. Две души, ясно изрязани върху студените 
локви на пътя. Човешки души. Прегърнали се и се смеят. 
Спрях и се скрих зад едно голямо дърво.  

Прав щеше да излезе дядото. Христо и Лила си бяха все 
още в село. Напрягах се да различа всеки звук. Нямаше 
какво да се чуе: щурците от седмица бяха замлъкнали, а вя-
търът – забегнал вдън земя. Долових само странния и не-
ясен шепот на двете сенки. Не разбирах значението на ду-
мите, но веднага си спомних оня ден, когато намериха те-
лата в  полето. Зимно поле, от което можеш да се поболееш 
само като го гледаш. Още тогава дядо Тодор ми каза, че Зев-
зека имал пръст в тая работа. На неговата съвест лежали из-
мръзналите до смърт Лила и Христо. Все се подигравал с 
тях, карал ги да  правят разни нелепи неща. А те, наивните 
божии създания, на всичко вярвали. И  все се смеели… Него 
ден дядо Тодор рече: „Те двамата друго не знаеха, освен да 
обичат. Така са родени. С любов, която ние не тачим, но за 
тях е всичко.“  

„Кажи ми за Зевзека!“ – подканях го всеки път, когато 
ставаше дума за Лила и Христо. А той ме гледаше с помът-
нели очи: „Не си тука ти, не си! На мене си приказвам, че ми 
се стяга душичката. Но за Зевзека ще ти кажа…“. И винаги 
след това се смълчаваше проклетият Тодор. А аз съм нетър-
пелив. И знам всичко, ама ми се слуша човешка реч. Обичам 
думите.   

Той, Зевзека, тогава ги пратил да посрещат Дядо Коледа. 
Идвал бил с цяла шейна подаръци… И хукнали Христо и 
Лила ей тъй, само по елеци и чехли. А Зевзека излязъл от 
заснеженото си дворче с топлия кожух на гърба и с косма-
тата качулка върху празната си, впиянчена глава: „Ха-ха! 
Как ги изпържих тия  малоумници!“  
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Сенките закимаха с глави, сякаш ме поздравяваха. И ме 
отминаха. Аз продължих надолу. Бях вече близо. Виждах 
двете маси, лампата хвърляше болезнена светлина върху го-
лите старчески глави. А думите летяха като оси,  бръмчаха 
и жилеха. Обясняваха човека и неспособността му да обича. 
Дори себе  си.     
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ПРОКЛЯТИЕТО   

Когато Лила и Христо се зажениха, цялото село наст-
ръхна. Не може, братовчеди са, слабоумни, белязани. То за-
това са на тоя хал, дедова кръв се сменя, иначе изтича през 
кожата. Така говореха селяните, петдесетина на брой, в  
пръснатите по баирите планински махали. Някога къщите 
светеха белосани, усмихваха се щастливо в зелената прег-
ръдка на дърветата. Днес пак се усмихваха,  но с изпопадали 
от старост керемиди и олющена мазилка – отдалеч тухлите 
под нея приличаха на засъхнали рани.   

Лила и Христо бяха единствените по-млади хора в се-
лото. Живееха един до друг в уличката до старата черква. 
Махалата опустяваше, ден след ден хората се топяха, изчез-
ваха зад хоризонта. Вартоломей спеше на тавана на Лила и 
често си мислеше, че ако колите, дето заминаха, се подредят 
по шосето, преголям керван щеше да стане. Можеше да 
опре чак в другата планина.   

Вартоломей, най-старият жител на селото, се беше заре-
къл никога да не го напуска, нищо че много от роднините 
му се изселиха – кой в Големия град, кой по чужбина. Стра-
нен таласъм беше Вартоломей. Не държеше карез на чове-
ците, обичаше си работата, нощем бродеше от баир на баир, 
тършуваше по тавани и мазета. Често правеше компания на 
старците през дългите зимни нощи.   

Вартоломей се случи и до дядо Стамо при кончината му. 
Какъв студ беше тогава, каква буря се изви по снежните ба-
ири! А дядо Стамо береше душа в малката соба и току прос-
тенваше в тъмното, но само вятърът му пригласяше,  виейки 
през пролуките. Нямаше човек при стареца, поне печката да 
запали – все още се намираха дръвца в сайванта.   
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Вартоломей отчаяно се бореше с проклетата виелица и 
мислеше вече да се прибира, когато реши все пак да наоби-
коли дядо Стамо. Влезе в собата, хвърли още едно одеяло 
върху стареца, запали печката, макар да го беше страх от 
огъня. И щом вътре се постопли, дядо Стамо вдигна трепе-
рещата си ръка и повика таласъма при себе си. ,,Дано не се 
прекръсти – помисли си Вартоломей. – Или да не извади ня-
коя икона.“ Но дядото само кротко се взираше в полумрака, 
а възпалените му очи бяха пълни със сълзи.   

– Те сега вече те видох – прошепна старецът и едва се 
надигна от възглавницата. –  Син ми не идва, едничък ти си 
тука, до главата ми. На тебе ще обадя...   

Вартоломей приседна до леглото. На светлината от печ-
ката космите му рижавееха, кривите таласъмски зъби, по-
жълтели от времето, проблясваха, а устните, обезкръвени и 
пресъхнали, помръдваха нетърпеливо.   

– Какво ще ми обадиш, дядо?   
– Там, между двете къщи на белязаните, е скрито злато... 

Селвери ага намерил жълтици някога, ама те изгорили къ-
щата му. Ей тъй на, сложил връвта под главата  си, а в полу-
нощ от възглавката дим излязъл и пламъци погълнали ця-
лата одая. Изгорял Селвери ага, стигнала го хайдушката 
клетва.   

Дядо Стамо дишаше плитко, изговаряше думите трудно, 
но толкова ясно, че Вартоломей си помисли – друг говори 
през неговите уста.   

– Било е отдавна, дядо – успя да каже. – Намерили са го 
иманярите.   

– Там е златото, там е. Викай из селото да се извади веке, 
че много зло се е насъбрало на това място, хора ще постра-
дат.   
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И дядо Стамо се закашля от вълнение, замаха с ръце, а 
после изведнъж утихна. Сякаш дете с нежна въздишка заспа 
в ръцете на майка си. Вартоломей затвори очите на стареца.   

Сега седеше на тавана на Лила и се чудеше на кого да 
разкаже всичко това. А Лила приставаше на Христо, об-
лякла булчинската рокля на баба си. На гърдите й просвет-
ваше наниз с пендари.   

 
***   
Вартоломей и Зевзека видяха наниза върху гърдите на 

Лила едновременно. Единият се разтревожи, другият се за-
радва. Таласъмът помнеше думите на дядо  Стамо – за прок-
лятието на скритото имане.   

Цяла седмица Вартоломей рови калната поляна между 
къщите на Христо и Лила, но не намери нищо. Това се случи 
през март, а дядо Стамо почина месец по-рано, в най-студе-
ната февруарска нощ. Вартоломей виждаше измъчената 
душа на стареца как снове, как бучка с тояжка по поляната, 
а лицето му – все сбръчкано в тъжна гримаса. Дълго го 
следи и – нищо. Старецът изчезваше по първи петли, а Вар-
толомей сядаше на поляната и трепетно чакаше слънчевите 
лъчи. Изпитваше мистичен ужас от изгрева, но никога не го 
пропускаше. После се прибираше на тавана, но нямаше зас-
пиване. Това разбойническо съкровище не му даваше мира. 
Зло се е насъбрало, хора ще загинат, каза оная нощ дядо 
Стамо...   

И ето, току-що Лила мина покрай Вартоломей и излезе 
от къщата, а на шията ѝ блеснаха пендарите. Таласъмът 
тъкмо се качваше към тавана, уморен от нощното скитос-
ване. Застина на третото стъпало и ни напред, ни назад. Не 
може да бъде! Как тая невинна душа, дето живееше по бо-
жия милост, беше изровила жълтиците?   
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Лила си пееше нещо, както винаги, и ситнеше по двора. 
Баба ѝ седеше все вътре, не излизаше, откак съвсем ослепя.   

– Лиле, Лиле ма, къде се затри? – чу се гласът ѝ някъде 
от дълбокото на къщата. –  Да запалиш печката, чу ли?   

Но Лила не чуваше. Макар и студена, пролетта беше тук, 
носеше ухания, цветове и щедро ги пръскаше из селото.   

Вартоломей се върна обратно по стълбите и реши да 
проследи младата жена.  Виждаше я да се озърта, да прис-
тъпва из двора, като все гледаше към талканата,  дето съби-
раха сено за козичката. От Христо тая сутрин нямаше и 
следа. Сигурно беше заминал козар, дошъл му беше редът, 
значи.   

По едно време Лила се мушна в талканата. Вартоломей 
се прокрадна след нея. Видя я как свали жълтиците от шията 
си и ги скри под покрива между две широки греди. Но не 
видя лисичата муцуна на Зевзека, който, притаен, лежеше в 
сеното.   

До вечерта Вартоломей спа и сънува своите таласъмски 
сънища. Малко преди да се събуди, талканата пламна. Лила 
и Христо викаха, тичаха към кладенеца и мъкнеха кофи с 
вода. Бабата пипнешком излезе от къщата, а огънят пареше 
слепите ѝ очи. И странно, но само тя видя двете гърчещи се 
сенки – на човека и таласъма, които панически изскочиха от 
талканата и се затъркаляха по двора, онемели от ужас.     

Късметлия излезе Зевзека, само палтото му беше прого-
рено тук-там и белези останаха по ръцете му. Талканата се 
превърна в пепелище, останаха да стърчат единствено онези 
две греди, които, недокоснати от огъня, светеха всяка нощ с 
красивия блясък на златото. Душата на дядо Стамо бродеше 
из пепелта и нещо си говореше. Вартоломей разбираше, че 
старецът е щастлив. Щастлив беше и таласъмът, въпреки 
опърлената си козина.   
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СЯНКАТА   

Тая пролет излезе дъждовна. Мине не мине час и про-
гърми. Вартоломей се беше застоял в дядо-Тодоровата къ-
ща и цяла зима не мръдна от тавана му. Но когато най-сетне 
топлите лъчи пробиха през мътното прозорче и прашинките 
около него затанцуваха, реши да се премести в долната ма-
хала. Знаеше, че там много-много не го обичат, но се прест-
раши. Понякога и на таласъмите им дотягаше  самотията.   

Имаше един кибритлия ловец, който все се канеше да 
застреля Вартоломей, да го препарира и да го сложи за пла-
шило в градината си. Той вечно ходеше намръщен, псуваше 
под път и над път, а лицето му беше осеяно с червени жил-
чици. Викаха му Лютивото.   

Тая неделя Вартоломей окончателно се изнесе от дядо-
Тодоровия таван с предчувствието, че може би ще съжа-
лява, но го блазнеше това, че в долната махала все още 
имаше къщи, в които не беше влизал. Пък и време беше да 
си го върне на Лютивото. Още миналата година, когато из-
вади от крака си шепа сачми, се зарече да си отмъсти.    

Къщата на Лютивото беше килната на една страна. И не 
от старост, тя и на млади години изглеждаше така. Майсто-
рите излязоха нефелни, а и стопанинът много-много не им 
придиряше. Само булката на Лютивото – Кинето, гледаше 
с големите си уплашени очи кривата зидария. Гледаше и 
преглъщаше.   

Вартоломей помнеше деня, когато Лютивото задърпа 
плахата жена да влиза  в новата къща и да се готви да пос-
реща роднините. Тогава селото беше младо и многолюдно, 
хората обичаха сборовете, да хапнат и пийнат, ходеха си 
през ден на гости, а през лятото по цели нощи седяха отвън, 
под асмите. Мъжете пиеха домашна ракия, препираха се за 
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какво ли не, а жените бъбреха с плетка в ръце и посягаха 
към чашите с лимонада. Хубави години бяха, Вартоломей 
натрупа таласъмската си слава по тогавашните широки и 
здрави тавани, където все още не течеше, не духаше отвся-
къде, беше чисто и подредено.     

Когато влезе в къщата на Лютивото, пак беше заваляло. 
Вартоломей беше доволен, защото щеше да остави мръсни 
следи по чергите, избелели и окъсани под стъпките на ло-
веца – стотици прашни стъпки от гумените му ботуши.   

Сбъркан човек беше той. Припечелваше от зайци и яре-
бици, обаче за глиганите нямаше кураж. Беше се опитал да 
убие сърна, но не успя – очите ѝ го гледаха точно както гле-
даше Кинето. И страх го връхлиташе всеки път, когато го-
рата го викаше, тогава той се мръщеше срещу нея и неясно 
защо ѝ се заканваше.   

Тази вечер Лютивото беше изпил доста ракия и сега 
спеше, легнал възнак с все дрехите и съдраните си ботуши. 
Вартоломей се засмя, когато видя своите отпечатъци до кал-
ните дири на човека. И се отправи към тавана, за да се нас-
тани. Легна да поспи веднага след първи петли, но нещо не 
го хващаше сън. Даже умора не чувстваше. И тъкмо когато 
си каза, че всеки на ново място трудно заспива, я видя. Об-
лечена в бяла рокля, пребрадена в бяла кърпа, Кинето сто-
еше до единственото прозорче на тавана, като по чудо оста-
нало цяло, и гледаше с големите си очи на сърна. Но нямаше 
вече страх в очите на Кинето.   

– Позна ме, нали? – гласът ѝ звучеше равно и приглу-
шено, думите се долавяха трудно. Вартоломей мълчеше, не 
знаеше какво да каже на това нежно привидение в сумрака 
на прашния таван.   

– Всички ме забравиха, но ти ме помниш – продължи Ки-
нето. – Беше там, когато той измери сянката ми с червен ко-
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нец, когато хвърли конеца, омотан девет пъти  около вър-
бова клонка, в темелите на къщата. Помня, че те видях и 
продължих да те виждам чак до часа на своята смърт. Защо 
не го спря?   

Вартоломей преглътна буцата в гърлото си. Много пъти 
се беше питал защо изобщо се намесва в живота на чове-
ците, но така и не намери смислено обяснение.   

– Сега ще ми помогнеш да отведа Лютивото в новия му 
дом, а този ще го оставим на тебе, братко. За вечно ползване, 
за вечни времена. И да не си посмял да си тръгнеш оттука. 
Не премериха добре сянката ми тогава дюлгерите, не ви-
дяха цвета на конеца – излезе оранжев. Довериха се на Лю-
тивото, а на него всичката му работа е калпава. И ей на, 
килна се къщата на една страна и така си остана.   

Сянката на Кинето се сви зиморничаво в белия си саван, 
после се стопи в ярката светлина на слънцето. След нея ос-
тана едва доловим мирис на билки. Душата на Вартоломей 
заплака. За пръв път от толкова години не знаеше какво да  
стори. И му стана непоносимо тихо...     

Чак привечер женски глас завика, че Лютивото е умрял 
в съня си, пияницата му неден, сега кой ще се разправя, кой 
ще го погребва...   
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ЧЕШМАТА   

Край село имахме чешма, събираше водите на два извора 
и ги лееше сладкогласно и зиме, и лете. От близо сто години 
жаден нямаше в нашето село – ни  човек, ни таласъм, ни 
друга твар, дневна или нощна. А ето снощи наминах да 
пийна и няма, капка не е останала, чучурите – с пресъхнали 
усти, чешмата бере  душа, потънала в мъртви листа, затла-
чена с найлонови торбички и пластмасови  чаши за кафе.   

Тая нощ беше огряла месечина за чудо и приказ. Висеше 
току над чешмата като златната пендара на баба Цена, дето 
я къташе, за да я пази от магии и лоши очи. И още отдалече 
съгледах жената – седи в ореол от лъчи на крайчеца на ко-
ритото, преде – ясно виждам хурката, тананика си нещо. 
Тръгнах нерешително към нея, а тя започна да крие краката 
си под сукмана. Изкривих мъхнатото си лице,  мъчех се да 
го докарам на усмивка, не исках да уплаша това среднощно 
видение. Жената изглежда усети моята неувереност, остави 
хурката и ме повика с ръка. Потупа мястото до себе си, по-
кани ме да седна. И аз седнах. Таласъмската ми душа се тре-
вожеше, но все още не знаеше от какво.   

– Нямам сянка – каза жената, сякаш прочела мислите ми. 
– Дадох я...   

– На кого я даде? – попитах.   
Около жената беше светло като ден, но наистина – от нея 

не падаше сянка. Само клоните на ябълката се очертаваха 
върху коритото на чешмата. ,,Мъртва е, затова – помислих 
си аз. – Само мъртвите не хвърлят сянка“.   

– Братята ми я взеха. Трима братя имам, три строежа за-
почнаха, надборваха се кой е по майстор. На три части ме 
разделиха: босите ми крака тъмнеят под големия мост  на 
реката; тънките ми ръце чернеят, разперили пръсти като 
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ветрило, в основите на братовата къща; а над новия парак-
лис се веят косите ми заедно със сенките на дърветата...     

После жената помоли:   
– Помогни ми да събера сянката си, много ми тежи вече, 

хоро ми се играе на зелена поляна.   
Замълчахме. Зло ли беше сторено, добро ли, не исках да 

съдя. Ама ми дожаля, ах, как ми дожаля за тая разпиляна 
душа.   

– Ще паднат градежите – казах. – Сенките ги крепят, 
няма нищо по-силно от сянката. Тя свързва двата свята.   

Говорех и все гледах надолу, към стъпалата на жената, 
скрити под дрехата ѝ.   

– Защо ги криеш? – не издържах, макар да знаех, че не е 
редно да питам.   

Жената ме погледна, луната играеше в бистротата на 
очите ѝ.   

– Защото не са човешки.   
Седях вторачен в бродирания край на сукмана ѝ. Демон 

мой, какво бях срещнал на тая чешма? После се засрамих от 
мислите си. Срещнал съм  себеподобно, разбира се. Светове 
различни, съществования – също. И казах  окуражително:    

– И моите крака не са човешки.   
Жената се засмя и повдигна сукмана си. Наистина не 

бяха човешки, бяха копита на сърна.   
– Горско чедо си ти, ама какво търсиш на тая чешма, вода 

вече няма.   
– Точно затова. Преда нишката на водата, тегля я. Отда-

лече идва, а земята заключва  изворите си един по един, на-
казва ни.   

После ме погледна право в очите:   
– Няма да събереш сянката ми и ти. А така ми се играе на 

зелена поляна!   
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– Няма да я събера. Но ще поседя с тебе до сутринта и ще 
ти набера от благата билка, да си наложиш пръстите, виж, 
кървят вече от тънката нишка. Ще почакам водата да дойде, 
трябва да дойде, щом ти я теглиш от долната земя.   

– Ще дойде. И знаеш ли, като си умием краката с нея, 
брат и сестра ще станем.     

Луната леко затули лице зад тъничък облак, повя ветрец, 
аз станах да търся блага билка, а жената пак взе хурката и 
запреде.   

  



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

34 
 
 
 

БУЛКАТА   

Вартоломей видя къщата – остаряла съвсем. Дървената 
стълба, прогнила и продънена на едно място, беше отворила 
уста към небето и неохотно гълташе студените капки. Кри-
лата на двата прозореца висяха на по панта, а вятърът ги 
лашкаше напред-назад. Таласъмът обичаше тази къща, за-
щото беше дружелюбна и бъбрива. Колко години минаха 
оттогава? Май бяха повече от петдесет...   

Вартоломей въздъхна и приседна на дървените стъпала, 
които изскърцаха тъжно – жалваха се от лошото време. В 
тия дъждовни дни всички очакваха слънцето. Само Варто-
ломей бягаше от светлината – от нея го болеше глава и гу-
беше сили. Таласъмът обичаше полумрака, паяжинния уют, 
прашните ъгли, където можеше да се усамоти и да дочака 
спомените си. Защото и те, както всичко на тоя свят, идваха 
ненадейно и пак така ненадейно си отиваха.   

...Беше лято, най-хубавото лято в неговия живот. Сега то 
му се струваше колкото далечно, толкова и прекрасно, за-
щото годините бяха разкрасили спомена. Много впечатле-
ния от преживяното тогава избледняха като стара фотогра-
фия. Но не и образът на булката от долната махала.   

Тя – същинска бяла лястовица – влетя в таванското по-
мещение и кацна върху чувала с картофи. Стори му се уп-
лашена, булото ѝ се беше смъкнало на раменете, лицето ѝ 
изглеждаше мокро – от сълзи ли, от пот ли, не можеше да се 
разбере. Вартоломей, замрял, се взираше в момичето, чиито 
ириси приличаха на кехлибарени зърна.   

– След малко си тръгвам – заяви троснато булчето, като 
обърна лице към ъгъла,  където се беше притаил таласъмът. 
– Аз те виждам, хич не се крий.   
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Вартоломей изгуби ума и дума. Той не познаваше моми-
чето, нито пък беше чувал за сватба. Поразмърда се, потри 
влакнатите си ръце, после промърмори:      

– Разбира се.   
И толкова.   
Булката бегълка упорито стискаше посинели от страх ус-

тни, едната ѝ буза потрепваше. Беше съвсем млада – ня-
маше повече от петнайсет-шестнайсет години. Вартоломей 
се окопити и излезе от любимия си ъгъл:   

– Бягаш ли? То се вижда, ама аз да попитам.   
– Бягам. Ще ме скриеш, нали? Братята вече ме търсят. 

Ако ли не, да ходя да се давя...   
– С тая премяна трудно ще те скрия – продума Вартоло-

мей и погледна тежките булчински поли. Пендарите на ши-
ята ѝ омайно просветваха. – Други дрехи ти трябват.   

Момичето кимна, устните му се отпуснаха и постепенно 
добиха цвета на зряла вишня. Вартоломей се изуми колко 
бързо светът стана друг, как няколко мига само деляха двете 
му съществувания: едното – сънено и монотонно, другото –  
напрегнато и непредсказуемо.   

Чудеше се как да постъпи, със сигурност щеше да изчака 
до полунощ, а после да решава. Най-напред трябваше да на-
мери дрехи за момичето. Тихо слезе, познаваше  всяко стъ-
пало, знаеше кое скърца и кое – не. В раклата долу баба Пав-
лина пазеше чеиза си от едно време. Все щяха да се намерят 
риза и необличан сукман за... даже  не попита за името.   

Когато таласъмът се върна, булчето беше седнало в ъгъ-
ла и криеше лицето си в шепи. Вартоломей остави дрехите 
пред него, обърна се, за да излезе, но мярна сянка. Някой 
стоеше на стълбата към тавана. Вартоломей предпазливо 
направи две  крачки и спря, защото позна безсмъртната си 
баба. Тя се усмихваше с щърбавата си уста, кривеше лице, 



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

36 
 
 
 

радваше се, че не я е усетил. Пак го беше изненадала, оби-
чаше  това.   

– Остави момето да се облече, да слезем долу.   
Макар гласът на баба му да беше пресеклив и стържещ, 

тонът ѝ, както винаги, не допускаше възражение. Навън 
беше вече нощ. Бабата се наведе към ухото на Вартоломей 
и зафъфли:     

– На Стойчо момето е, от Долната махала. Женят го за 
оня злокоман Витан, дето десет години се кри по Влашко и 
донесе торба с пари. Да пази демон от такъв! Не само гро-
зен, ами и проклет. Ниви щял да даде на Стойчо и братята 
му, да си окръглят имота. Ама виж, момето се не дава. От 
прага на къщата му избяга, щото надуши кръвта, невинна 
кръв е покапала по дъските на оная къща...   

Бабата замълча, понеже видя, че очите на Вартоломей се 
разшириха от вълнение.   

– Айде, много се разприказвах аз, хващай момето и да 
вървим, че претърсват къща по къща, обърнаха наопаки тал-
каната на дядо Петко, застреляха коня на Митю, щото не 
иска да им го даде. Пияни са, разярени, готови са мъртва да 
я оженят.   

– Къде бе, бабо, ще вървим?   
Безсмъртната баба на Вартоломей го погледна:   
– Как къде? В кладенеца, в кладенеца, дето води към дол-

ната земя.   
Момичето, облечено в чуждите дрехи, заслиза пъргаво 

по стълбата, като стискаше сватбената си премяна. Пенда-
рите все така просветваха на тънката му шия. Бабата из-
дърпа от ръцете на девойчето булчинската носия и я загле-
да. И докато я гледаше, платът започна да се накъсва и из-
линява. Накрая се разпадна в купчина прах.   

Вартоломей и момичето мълчаха. Само преди да тръг-
нат, таласъмът попита:   
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– Как ти е името?   
– Стана – отговори кротко булката, разбрала сякаш, че 

вече е в добри ръце.   
После простодушно изрече:   
– Искаш ли на тебе да пристана?   
Вартоломей се спъна на прага, а безсмъртната му баба се 

изсмя в шепата си:   
– Да побързаме, деца, после ще мислите за любов...   
Сега навън беше влажно, дъждът все още ситнеше. 

Смрачаваше се, по баирите отсреща лазеха дебели мъгли. 
Вартоломей ги гледаше и се чудеше сън ли беше всичко 
това, или истина...   
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ЗЛАТНАТА ЖЕНА   

Вартоломей знаеше, че иманяри се навъртат край селото. 
Чужди хора, кой знае откъде, лицата им тъмни като пръстта, 
която нощем ровеха, в очите им просветваше огънчето на 
безумие. Виждаше таласъмът, че Лукавият се е сговорил с 
тия двамата да прекопаят наоколо, да претърсят изоставе-
ните дворове и къщи, срутилите се талкани, всяка съборе-
тина, изпречила се на пътя им.   

Най-напред ги видя в гората, бродеха из храсталаците с 
фенерчета в ръце и си шъткаха един другиму. Вадеха от 
джобовете шарени конци и ги връзваха тук и там. Вартоло-
мей много искаше да разбере какво отбелязват, затова за-
почна да ги следи. Не пипаше нищо, не разместваше, гле-
даше да стъпва тихо, беше невидим.   

Няколко нощи таласъмът броеше стъпките на иманярите 
и ето че най-сетне те спряха на широкото място, което отде-
ляше последните къщи от началото на гората. Угасиха фе-
нерите и настана черна нощ – селото притихна, куче не про-
лайваше, замлъкнаха даже улулиците и кукумявките. Вар-
толомей се уплаши, чак се изненада от себе си.   

Тогава го видя как се появи сякаш от нищото. Плахо син-
каво пламъче трепкаше в средата на голата поляна и все 
едно намигаше някому. Ни луна, ни звезди, светът се изп-
разни, превърна се в една от ония, черните дупки и засмука  
живота. Вартоломей притаи дъх. Помнеше историята на Се-
лим Али и познаваше прокълнатото парче земя, където 
нищо не никнеше. Ей тъй на, ни трева зеленееше,  ни трън 
цъфтеше, само гола пръст, която лятото посивяваше и от 
нея към гората се  носеха облаци прах, а зимата се разкашк-
ваше на клисава кал.    
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Пламъчето очертаваше все по-големи кръгове, сякаш ос-
вещаваше поляната  преди богослужение. Вартоломей, заг-
ледан в него, почти забрави за иманярите, които благого-
вейно се бяха вторачили в магическото представление.     

– Почваме ли? – попита плахо единият.   
– Още малко, казано е – в полунощ! – гласът на втория 

беше дрезгав от вълнение.   
Вартоломей огледа потъмнялото небе, послуша ветро-

вете, кротки и сънливи  в тоя час на нощта, и реши, че няма 
да чака дълго. И ето, двамата мъже измъкнаха отнякъде оде-
яло и мълчаливо закрачиха към танцуващото над яловата 
поляна  пламъче. В началото вървяха някак спънато, колеб-
ливо, после забързаха. Вартоломей се виеше след тях, 
втренчил недоверчиви очи в светлинката. Чудеше  се дали 
духът на Селим Али е още тук, или е отлетял за Стамбул, 
както се канеше  последния път.   

Странен човек беше Селим. Добър към деца и старци, а 
към мъжете и жените – безогледен и жесток. Когато дойде 
в селото, със себе си водеше магаре, натоварено с дисаги, 
тежки дисаги, магарето едвам пристъпваше. Някои казаха  
тогава, че Селим си кара златото и хич не се плаши от раз-
бойниците по пътищата.  И вдигна Селим Али къща на това 
същото място, до гората да е, ама все едно се посели в пус-
тинята. И жена си доведе отдругаде, между дърветата изля-
зоха, кога се явиха пред ходжата. Хората казваха, че от тоя 
ден златото взело да се топи, да чезне малко по малко. Тръг-
нало било след жена му Айрие, която го напуснала една  
нощ. Но Вартоломей знаеше, че Селим беше убил Айрие и 
я беше погребал в двора на къщата. Оттогава и мястото бо-
ледуваше, стоеше като дамга върху зелената гръд на селс-
ката земя.    

Пламъчето изчезна под одеялото на иманярите. Те пос-
тояха една-две минути, сякаш в почуда от онова, което бяха 
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видели, после се затичаха към гората. Сега щяха да дебнат 
кога стопанът на съкровището ще го напусне, и ако събе-
ряха кураж, щяха да го изровят. Таласъмът не ги последва. 
Изчака да се скрият и бавно запристъпва към одеялото, ко-
ето се беше размърдало.   

Една жена седеше под него на земята с отпуснати в скута 
ръце. Беше само по риза. Криеше нещо и се усмихваше.   

– Айрие ли се казваш? – попита Вартоломей.   
– Айрие, Айрие – повтори тя и му показа златната фи-

гурка, която къташе в шепите  си.   
– Ето, това съм аз... Виждаш ли колко съм красива?     
После му подаде фигурката, която просветваше в мрака 

като запалена. Вартоломей я взе, наистина беше гореща, за 
малко да я изпусне.   

– Ей тъй ме държеше Селим Али, на миндера ме слагаше 
и по цял ден ме гледаше, щото ме беше позлатил цялата. 
Най-много злато натрупа на гърдите ми, блеснах, ама не 
като варакосаните икони в християнската черква. Трупаше, 
трупаше, докато  една нощ започнах да се задушавам. Виках 
му, Селим, тежи вече, стига слага туй злато, няма да понеса 
повече. А той само се смееше и притуряше още и още. И 
ето, сега се моля някой да го изрови проклетото, та да ми 
олекне, да прегори пламъкът му и да си ида най-сетне у 
дома.   

Вартоломей мълчеше. После протегна загрубялата си 
лапа и погали жената  по тънката забрадка.   

– Ще ги върна – каза – иманярите. Ще ги върна. И ще 
копая заедно с тях. Ще извадим златото, обещавам.   

Айрие се усмихна, стана, отметна одеялото от раменете 
си и се стопи в мрака. Беше като измислица, но таласъмът 
продължаваше непохватно да стиска златната фигурка на 
красива, млада жена, чието сърце вече биеше в дланите му.    
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КОЗАТА   

Дядото запали печката. Виждах го как се суетеше, как 
едва-едва дотътри кофата с дърва, неумело насечени, едри, 
чворести. Печката повече пушеше, отколкото гореше, та и 
на двама ни очите се насълзиха.    

Не бях спал цяла седмица и от умора ми се виеше свят. 
Спомените ми така се  разбъркаха, че не бях сигурен в нищо. 
А дядото – все до печката и плаче, завалията. За бабата не 
пророни и сълза, а за тая изгубена коза се скъса да реве.   

Аз престанах да се правя на таласъм, не виех, не чуках по 
стените, не се кикотех зловещо. В къщата стана съвсем ти-
хо. Страх да те събере! Днес вече трябваше да се наспя, сти-
га съм търсил тая проклета коза, дяволите да я вземат. Кой 
знае къде се е свряла, гледа ми сеира и се хили. Дядото под-
смърча, а аз обикалям драките да я търся.   

Унесъл се бях малко, топлинката полази по измръзнали-
те ми крака, гърбът ми се поизправи, не ме болеше така 
силно. Изведнъж се събудих от нещо на прозореца. Беше 
бяло, бяло, чак втрисаше от белота. Поразтърках очи и из-
чезна.  Гледам – дядото дреме до печката. Лицето му кротко, 
подмладено. Викам си дали пък козата не се е върнала и за-
това дядото да е вече щастлив като бебе, намерило зърното 
на майка си. Отново се унасям от топлото в сумрака на 
стаичката...   

Сепна ме пак бялото петно на прозореца. Абе сняг ли ва-
леше, облак ли заседна в дворчето? И видях жена с бледо, 
издължено лице. Загледах я – заприлича ми на козата. Дявол 
мой! Подскочих и се прилепих до стъклото. Мислех, че ми 
се привижда в полумрака или че сънувам. Ама не – седи ко-
зата жена на прозореца и гледа. Гледа само в дядото до печ-
ката, а мен сякаш не забелязва.   
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Дядото се събуди и почна да притуря дърва. ,,Днес ще е 
сватбата“ – каза високо, почти извика. ,,Каква сватба, бе дя-
до?“ – попитах. ,,Знаеш“ – дядото се усмихна.   

Наистина помнех кога и как бабата и дядото се взеха. Ба-
бата тихо беше събула обувките си и пристъпваше боса по 
пръстения под, а дядото я гледаше, както се гледа икона в 
черква. Тогава бабата попита: ,,Да остана ли?“, а дядото  
мълчаливо я прегърна.  

– Виж, навън е наваляло до прозореца чак! – посочи дя-
дото с костелива ръка.   

Брех да му се не знае и дяволът! Пък на мене кози и жени 
са ми пред очите.   

Така е, като не съм спал цяла седмица.   
Дядото стана от столчето до печката и легна на одърчето. 

Дълго придърпва одеялото, докато се зави. После задиша 
тихичко като птиче...   

На сутринта го намерих пред вратата в пряспа сняг, пре-
гърнал главата на козата си.   
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СЪНЯТ НА КМЕТА   

Кметът на селото живееше в къща на площада. Съвсем 
на показ беше дворът  му – една равна поляна, зиме и лете 
все зелена, да се диви човек каква беше тая трева, от кой 
край на света внасяха семена за това буйнозелено чудо.    

Пакостливият Вартоломей обичаше да се разхожда по 
тревата на кмета, да я гази, да оставя странните си отпеча-
тъци по нея, а човекът се ядосваше, мъчеше се  да я изправи, 
поливаше я и дълго не можеше да се успокои. Това забавля-
ваше  Вартоломей и той се смееше с кривата си таласъмска 
усмивка.   

Тази нощ имаше пълнолуние, щурци и цикади се над-
свирваха като на събор,  а таласъма го мързеше да обикаля 
из селото. Щом стигна до площадчето, кметската  ливада 
приласка погледа му и го повика. Вартоломей влезе в двора 
и с наслада остави след себе си следи от смачкана и изпо-
тъпкана трева. Натъркаля се до насита, полежа и погледа лу-
ната, извиси тънък гласец заедно с цикадите, накрая над-
никна през затворения прозорец на кметската спалня. Ис-
каше му се да продължи с лудориите. Но тук нещо се обър-
ка.   

Кметът в синя пижама седеше на ръба на леглото, явно 
решен да се застреля, защото беше запънал между петите си 
ловджийска пушка. Вартоломей се вторачи в ръцете на чо-
века. Знаеше, че живее сам, жена му беше заминала при де-
цата в чужбина. Веднага реши, че трябва да измъкне пуш-
ката, без да го стресне. После можеше и да поговори с него. 
Чак го хвана яд на тоя глупак, такава безгрижна нощ се 
очертаваше...   

Извиси се към втория етаж и откри отворен прозорец. 
Прекрачи внимателно, очите му по навик потърсиха ключа 
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за осветлението, но после реши, че е по-добре да действа на 
тъмно. С годините зрението на Вартоломей отслабна и ко-
гато нямаше ни луна, ни звезди, таласъмът се научи да свет-
ва лампите. Където все още имаше ток, разбира се. В една 
изоставена къща, която много харесваше заради усещането  
за покой и старина, Вартоломей дори успя да запали свещ. 
Дявол мой, как само трепереха ръцете му, а сърцето се уп-
лаши от пламъка, уплаши се, сякаш идваше  краят на света. 
Постепенно се успокои и видя много неща, които в тъмното 
щеше  да пропусне. Например онази стара книга върху дър-
вената маса. Прибра я и понякога я разглеждаше, за да си 
припомни духа на миналите времена. Често го навестяваше 
мисълта, че вечността можеше да не е благословия, а прок-
лятие.    

В къщата цареше тишина, дълбока и всеобхватна. Тала-
съмът се прокрадна към спалнята на кмета и леко побутна 
вратата. В стаята беше сумрак. Пердетата не бяха спуснати, 
луната надничаше алчна за човешки безразсъдства. Варто-
ломей познаваше много добре лунното полудяване, помне-
ше как баба му стоеше вцепенена срещу огромния кръг, по 
който преминаваха сенките на миналите й животи, а той се 
чувстваше изоставен и си мислеше, че това е просто топка  
лимонов сладолед.   

Човекът гледаше втренчено в краката си и стискаше 
пушката, сякаш беше най-милото му на тоя свят. Вартоло-
мей приседна на леглото до него и за момент си представи 
как самият той натиска спусъка и колко красиво щяха да се 
обагрят в червено белите чаршафи. После усети страха и от-
чаянието на човека, усети предела, до който беше достигнал 
в самотните си нощи. Защото денем кметът винаги беше 
сред много хора, участваше в какви ли не комисии. Но все 
чужди лица около него. От своите нямаше и следа. И тази 
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липса го измъчваше най-силно нощем. Това го подлудява-
ше. Дори снимките им беше накъсал в яда си.   

Вартоломей полека изтегли пушката от ръцете на човека 
и тихо му заговори с дрезгавия си глас. Разказваше му за 
планините отсреща, където текат бистри потоци, за поля-
ната пред къщата, която винаги остава зелена, за стъпките 
по нея,  които са само шега, за едно чакано по Коледа писмо, 
което със сигурност ще пристигне. И кметът се разплака. 
Плачеше беззвучно, сковал челюсти, по измореното му и 
небръснато лице се стичаха сълзи на облекчение.   

– Къде беше досега? – попита. – Толкова ми беше необ-
ходим някой като тебе...   

Вартоломей шепнеше в ухото на човека, че винаги ще 
бъде тук, че преживяното тази нощ е само кошмарен сън и 
никога няма да се повтори. А после, когато кметът затвори 
очи и се чу равномерното му дишане, Вартоломей остави до  
възглавницата снимка на мъж, жена и две дечица. Мъжът 
гордо гледаше в обектива, жената се усмихваше ласкаво, а 
децата бяха отворили широко очи, за да не мигнат точно ко-
гато не трябва.   

– Сънувал си, приятел, сънувал си... – прошумоля хладен 
ветрец покрай възглавницата, пропита от сълзите на човека.   

Преди да дръпне пердето и да скрие стаята от коварната 
луна, Вартоломей отново си представи ярките кървави от-
печатъци по белите чаршафи. Можеше да сътвори шедьо-
вър. Нищо, каза си, ще го отложа за друг път. И сложи пуш-
ката на  мястото ѝ.   
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ПОРТРЕТ   

1. 

Снегът заличи всички пътища. Дворовете заприличаха 
на бели квадратчета, изпаднали от шахматната дъска на сел-
ското землище. Никой не се мяркаше навън.     

От тавана на дядо-Славевата къща селото се виждаше 
най-добре, защото тя стоеше на високото, на баира. Имаше 
широка тераса, на която дори слънцето спираше да се полю-
бува на гледката. Беше ѝ проветриво и никога не скучаеше. 
Аз често си говорех с нея, макар да я намирах малко сту-
дена, дръпната и своенравна.   

– Тия дни ме навестяват стари спомени – каза къщата и 
проскърца с поизгнилите си дъски. – Изгубили се били, лу-
тали се по другите села, понеже всичко било много проме-
нено сега. Някои изостанали, други харесали чужди къщи... 
Това спомените, да знаеш, са капризни, искат да ги глезиш, 
да им показваш, че ги обичаш – досущ  като малки деца.   

И къщата млъкна, заслуша се в собствените си гласове и 
не ми проговори до вечерта. А снегът продължаваше да се 
трупа – мек и безгрижно спокоен. Ставаше  сънливо, здрач-
но-синкаво и разбира се, студено. Загърнах се с една стара 
черга, дъхтяща на гнили ябълки, но тя беше толкова изли-
няла, че въобще не топлеше, само мокрееше на раменете ми.   

 Дълго време слушах как къщата се готви да спи, как на-
мества старите си кости по-удобно, гръбнакът ѝ – едно изк-
ривено стълбище, едва удържаше горния етаж. Не можех да 
заспя и аз. Гледах как снегът щедро се рони от набрашнения  
месал на небето, а вятърът го пилее по дворове и къщи. По-
пивах тишината на зимата. Отдавна знаех – няма по-тихо 
усещане от това, на падащия сняг.   
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На сутринта бялото проряза очите ми. Затова не разли-
чих веднага черната фигура, която се зададе по пътя. Чове-
кът затъваше до колене в снега, на два пъти дори падна, оба-
че продължи упорито да крачи напред, като влачеше след 
себе си куфар. Мислех, че ще отмине къщата, но той спря 
пред нея, отупа снега от палтото си и блъсна портичката.   

Видях мъж на средна възраст да си проправя път през 
двора. После влезе в къщата, поогледа се. Времето беше бе-
лязало всеки предмет, а човешкото отсъствие правеше къ-
щата тъжна. Кални стъпки ясно бележеха пътя ми до тавана. 
Човекът помъкна куфара си по стълбата. Имах чувството, 
че знае къде съм се сврял и само след миг ще застане пред 
лицето ми – изрязан като черна врана на фона на  прозореца. 
Не бях сигурен обаче кой всъщност е натрапникът в къщата 
на дядо Славе – аз или новодошлият.   

Непознатият дълго се суети в голямата соба, нещо мес-
теше, беше намерил захабената метла, смете и събра бок-
лука в голям черен чувал. После навлече кожуха на дядото, 
извади от куфара куп бели листове и започна да рисува.     

Цял ден се чудих дали да поговоря с непознатия. Любо-
питството ме глождеше, но честно казано, нещо ме спираше 
и аз си стоях на тавана. Промъквах се от време на време и 
тайно наблюдавах как пришълецът нахвърля някакви скици  
върху листовете. Когато по обяд излезе на двора, аз се приб-
лижих до масата и погледнах. Видях десетки изображения 
на собственото си лице.   

В първия момент си казах, че не може да е истина и ве-
роятно сънувам. После реших, че ми се привижда. Накрая 
се примирих и започнах да разглеждам рисунките една по 
една. Бяха изработени с черен молив, на някои изглеждах  
отчетлив и ясен, на други – някак размазан, почти отвъден.   

Чух как непознатият се закашля по стълбата и побързах 
да се скрия. Размислих се. Как така този човек ме рисува, 
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без да ме е виждал? После се усъмних  – може пък да сме се 
срещали в друго време. Особено ако това е синът на дядо  
Славе. И така го мислих, и инак, чак главата ме заболя, та си 
полегнах на сламата. Заспал съм, ама аз спя, а умът ми бу-
дува. Сънува странни сънища и ме подготвя за нещо.   

...Дядо Славе е жив, виждам го подмладен, не го свърта 
на едно място. А зимата в съня ми е люта, бесове тичат по 
улиците на селото, вятърът се провира през пролуките на 
къщата, в печката гори огън, пукат съчките, хвърчат въл-
шебни  искри към комина. Едно дете вика „бум-бум“ и се 
мъчи да сложи още дърва в  зиналата огнена паст. Върху ро-
гозката падат въглени, пуши, малката стая се  изпълва с дим 
– остър, задушлив. Детето уж крещи, ама глас не се чува. На 
тавана се тропа, ръмжи се, един сънен таласъм уплашено 
гледа към горящата рогозка, детето, омагьосано от огъня, се 
е свило в ъгъла и се дави от пушека.   

Таласъмът, кашляйки, най-сетне се разбужда окончател-
но и повлича детето навън. На двора се вдига врява до въз-
бог, съседите носят кофи с вода, подмладеният дядо Славе 
се е хванал за гърдите и диша шумно, на пресекулки.  Дър-
жи сина си за рамото, не го пуска, не вижда таласъмското 
лице, не чува думите: ,,Свърши се, бе човек, ето, и огъня из-
гасиха, живи сме, демон мой, живи...“  

2.   

Когато тая сутрин надникнах на долния етаж, художни-
кът беше запалил печката. Влажните дърва горяха трудно, 
но топлината се усещаше и скрежът по стъклата вече се то-
пеше. Времето минаваше, дните се нижеха на тънката му 
връв като жълтици, които хората, вместо да пазят, щедро 
пилееха. Ето и непознатия –  седмица стоя на студа, по цели 
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дни рисуваше снежните хълмове, заспалата градина и дър-
ветата, напомнящи привидения в зимната мъгла. Често гле-
даше реката с нейните шумящи артерии, а тя бързо отмина-
ваше тъжните брегове на селцето ни, като ги оставяше все 
така диво обрасли с храсталак и затрупани с боклук през  го-
дините.   

Щом надзърнах в стаята, видях непознатия да топли ръце 
на печката. Листовете му бяха прибрани в голяма папка, 
сложена върху единствения стол в стаята. Реших, че сега е 
моментът да се появя и да поговоря с човека, с когото съд-
бата ни беше събрала под един покрив.   

– Добър ден! – казах и се материализирах пред очите  му. 
– Виждаш ли ме сега?    

Мъжът остана неподвижен няколко минути, които на 
мене ми се сториха час, после се засмя. Демон мой, засмя се 
чистосърдечно и спонтанно, имах чувството, че всеки мо-
мент ще ме прегърне.   

– Да излезем на чист въздух! – предложи и навлече на 
дядо Славе кожуха, който макар и проскубан, все още топ-
леше в студа.   

Угодих на госта и тръгнахме по уличката. Снегът беше 
утъпкан, равен и весело поскръцваше под краката ни.   

– Видях те, като дойде. С куфара – казах аз, колкото да 
завържа разговор.   

– Да, пеша дойдох от гарата. И сякаш някой невидим 
проправяше пъртина пред мене.   

После допълни:   
– Преди години имаше един таксиджия, пърпореше със 

стария си „Москвич“ между двете села, а хората...   
Думите увиснаха в студения въздух и аз се почувствах 

длъжен да продължа мисълта му:   
– А хората ринеха снега с лопати.     
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– Да, ние, децата, обичахме да се возим с „Москвича“, 
харесваше ни как друса по пътя, през лятото прахолякът се 
вдигаше до небето и скърцаше между зъбите ни. Хубави 
времена бяха, живи.   

– А сега гледай какво мъртвило настана. Но тишината ле-
кува нервите, нали така?   

Човекът ме погледна изпитателно:   
– Защо казваш това?   
Усетих как душата му се отдръпна, скри се зад паравана 

на учтивото изражение и разговорът секна.   
– Да се връщаме – неочаквано прошепна художникът, – 

че докато е светло, да поработя.   
Замълчах си, вървях кротко до рамото му и като влязох-

ме в къщата, се качих право на тавана. Докачлив излезе чо-
векът, забравих да го питам син ли е на дядо Славе, или друг 
негов роднина.   

Зимните вечери тук идваха неусетно, мракът се сгъстя-
ваше като сладкото на стрина Сийка, съседката. Хубаво 
сладко прави жената, приказки му разказва, докато го вари. 
Успях да поспя, помечтах си, даже поговорих с безсмърт-
ната си  баба, после любопитството пак ме поведе надолу по 
стълбите.   

Листовете не бяха мръднали от стола, художникът ле-
жеше на изтърбушената кушетка и гледаше към тавана. До 
главата му димеше цигара, небрежно поставена в старата 
чиния с ръб на цветя. Чак се удивих, че е оцеляла тая геро-
ична чиния –  едно време в нея дядо Славе си сипваше ко-
кошата яхния.   

– Не съм добре – сякаш на себе си каза човекът, – с нер-
вите не съм добре. Халюцинирам непрекъснато, привиждат 
ми се същества, в ума ми живеят гласове и често не мога да 
разпозная моя собствен. Пия едни лекарства, но понякога 
ми става тревожно, объркано и ми се иска да избягам...   
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Художникът стана и отиде до прозореца, а аз гледах гър-
ба му, превит безпомощно, тъжен гръб на човек, който не 
знае какво да прави със себе си. Слушах го и се чудех как да 
го успокоя.   

– Не се притеснявай, днес няма да пия лекарствата, та да 
бъдеш тука и ти, нали разбираш... След ден-два, когато бе-
совете ми съвсем се разиграят, пак ще ги почна проклетите 
хапчета, не ги обичам, от тях ми се доспива и преставам да 
рисувам. Тогава ще изчезнеш...   

Мъжът се обърна към мене, усмихна се и взе папката от 
стола.   

– Ако поседиш малко така, ще те нарисувам.   
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ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ 

,,САМ СЪМ!“   

Пиша ти, друже, за да залъжа някак самотата. Останахме 
само аз и ти като древни отломки от кораб на морското дъ-
но. Потънали в забрава светове бродят из моето съзнание, 
замъглено все още от съня. На границата между светлината 
и мрака вися с усещане за обреченост.   

Гората на спомените е издигнала ръце към небето и зас-
трашително напомня за себе си. Все си мислех, че ще дожи-
вея края си в свободната зона на демоните, обикнали хората. 
Но не успях да докажа качествата си, не ме забелязаха, ос-
танах си  в малката гарсониера в края на града – съвсем сам.   

  Нощите ми са поредица от ярки избухвания на фона на 
нищото. Спомените ми гостуват един по един, организи-
рано и тържествено. В полунощ им отварям съзнанието си 
и те идват като пъстри картини от далечен свят, за който не 
съм сигурен дали съществува, или не...   

Ослушвам се. В коридорчето винаги оставям лампата 
светната, защото не виждам добре. Но слухът ми долавя 
всяко движение – и най-малкото. Сега на стълбите някой 
потропва с тънки токчета и си търси ключовете, ровейки 
нервно в кожена чанта. Моят човек замина отдавна, но аз 
все още чувам дрънченето на  ключовете му – сладък звук, 
защото го свързвам с дома си.   

Крия се вече година, за да запазя спомените си. Отдолу 
ме търсят, пращат куриери, ама аз успявам да се изплъзна. 
Искам си живота и това си е. Демон без спомени отива за 
рециклиране.   
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Мисля, че всеки трябва да брани себе си. Докато може и 
както може. И да си свърши работата докрай, а не – преда-
вай спомените, ето ти нова самоличност, нови хора... До-
като се усетиш, и мисленето ти сменили. Много са напред-
нали технологиите днес.   

Аз съм решил друго – ще си чакам човека да се прибере 
от чужбина. Ще го чакам, защото, ако го изоставя, той хеп-
тем ще забрави за тези две тихи стаички с книги в библио-
теката, с изтънял възрозов килим на пода, с провиснали за-
веси на прозорците, чиято дограма се рони като захар.   

Хубаво ми е тук. Крия се и чакам някой да се завърне. 
Все едно кой.   
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АЛИТО   

Жената на Алито го беше напуснала заради някакъв да-
лечен братовчед, а той, горкият, разправяше, че е заминала 
в чужбина. Остави го с трите им момчета, но Алито не се 
уплаши, запретна ръкави и заплува по течението на живота 
– къде с работа по близките села, къде с дребни кражби.   

Безсмъртната баба на Вартоломей се завърна в един дъж-
довен ден – свъсен и  натежал от печал. Привечер под скуп-
чените облаци Алито седеше на пейката пред своята овех-
тяла къщица и мислеше за живота си. Беше учил в селското 
училище до четвърти клас, после баща му го взе при себе си 
да разглобява крадени коли. Безгрижни времена бяха, Али-
то още нямаше момчетата. А те му станаха безкрайна обич 
и разбира се, болка. Вартоломей виждаше как Алито тре-
пери над децата си и се удивляваше. Не беше като другите 
тоя циганин, не пращаше момчетата ни да просят, ни да кра-
дат. Докато училището беше отворено, не пропуснаха нито 
ден, без да седнат на първите чинове – хрисими и изпълни-
телни. Само черните им очи играеха като на вързани въл-
чета. Съселяните му го коряха:    

– Остави момчетата сами да се оправят, а ти вземи да се 
ожениш, че твоята булка няма да се върне май...   

–Уж големи вече, а акълът им детски – оправдаваше се 
Алито.    

После навеждаше глава и дълго не продумваше. А му се 
искаше да каже, че без момчетата и пет пари не чини тоя тъ-
жен свят.   

Седеше Алито, гледаше как вечерта прегръща ореха, как 
той ѝ шушне нещо доверително, а тя го завива в тънки чар-
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шафи от мрак. И тогава съзря безсмъртната баба на Варто-
ломей – вярна приятелка от миналото, призрак от предишно 
време.   

– Ти ли идеш, или моите демони ми погаждат номера? – 
гласът на Алито се прекърши и краят на въпроса увисна във 
въздуха.   

– Аз съм, момче, аз. Затъжих се за селото и ще поостана.   
Алито потрепери, захладняло беше, та затова посегна 

към дрехата си, а безсмъртната баба на Вартоломей се ус-
михна и се качи на тавана, за да се настани.     

Алито я чуваше как трополи, как пренарежда вехториите 
и му стана още по-студено.    

На сутринта направи попара, сладко димеше чаят от ли-
па. Алито повика децата, но нито едно не му отговори – бяха 
хукнали навън, без да се обадят. Седна на масата и хвана лъ-
жицата. Гледаше пред себе си, а спомените му се сменяха  
кадър след кадър върху варосаната стена.   

...Пак беше такъв мокър и тъжен ден, студено му беше на 
малкия Алито, изгонен на двора само по риза – мъжка риза 
с навити ръкави, която стигаше до глезените му. Не разбра 
кое толкова разсърди баща му. Спомняше си, че се събуди,  
напишкал пак завивката. После повръща няколко пъти, бо-
леше го коремът. Малкият Алито седна на дървата и закри 
очи с ръце, за да не го видят, че плаче. Не искаше да го съ-
жаляват, предпочиташе да му крещят.    

Алито беше тогава десетгодишен, дребен на ръст, непох-
ватен и все не успяваше да угоди на баща си. Майка му жи-
вееше в града, занимаваше се с просия. Понякога го взе-
маше при себе си и Алито беше щастлив, защото цял ден не  
виждаше баща си и не усещаше тежката му ръка на врата 
си.   

И както си седеше, сложило лице в шепите, детето усети, 
че някой го погали по главата. Откри очи и се ококори – 
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срещу него стоеше дребно същество, окръглено и космато, 
с най-грозната усмивка на света. Малкият Алито не се уп-
лаши, беше любопитен да разбере какво е това, което даже 
приличаше на баща му с козината по ръцете си. Коремът 
престана да го боли, само се засрами от опиканата си риза.   

– Ще те заведа при моето внуче в кладенеца, ние живеем 
там. Сухият кладенец, чувал си, нали?   

– Баща ми казва, че нощем там светело. Дяволите се съ-
бирали, наговаряли се чия душа да отмъкнат.   

– Не сме дяволи, таласъмски е нашият род, дълга ни е ис-
торията, може някога да ти я разкажа. Хайде да вървим, че 
пак почна да вали.   

И малкият Алито се надигна от мокрите дърва. Даже не 
се обърна към баща си, който се взираше в далечината от 
прага на къщата. Беше явно, че не ги  виждаше.     

Така Алито се запозна с Вартоломей и безсмъртната му 
баба. Хареса му как живеят, как нощем обикалят къщите и 
плашат хората. Весело беше с тях, докато не се случи онова 
с Кире...   

Алито седеше на масата, втренчен в стената, а попарата 
му изстиваше. На тавана беше тихо. В тая минута Алито си 
спомни нещо, което беше погребал дълбоко в себе си.   

...Слънчев ден, бляскав, светлото реже очите. Водата в 
реката е бистра, дълбокият вир подлъгва с измамно спокой-
ствие. Кире бута Алито във водата и се смее, смее.   

–  Бъзльо! Бъзльо!   
Алито не знае да плува, маха с ръце и крака, вирът го 

дави, но страхът му помага, тласка го към каменистия бряг. 
Кире се залива от смях. На Алито му причернява, гърдите 
го болят, но не от ужаса в реката, а от ужаса на онова, което  
иска да стори. Бавно се навежда, вдига камък и с точна ръка 
го запраща в главата на захласналото се от смях момче. То 
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пада във водата, реката го поглъща, дълбокият вир върти зе-
лени витла. Алито се свлича на земята, после забравя  всич-
ко...  

Никой нищо не беше видял. Само безсмъртната баба на 
Вартоломей стоеше безпомощно на брега и говореше ли, го-
вореше на зелената алчна вода. Не  можеше да помогне вече 
дори таласъмската магия.     
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ХЛЯБ   

На сцената Хамлет очакваше духа на своя баща. Читали-
щето приличаше на разграбена гробница – порутено, с из-
къртени черчевета, плесента се беше разпълзяла навсякъде. 
Хамлет можеше да види звездите, накацали като жълти  пи-
лета по билото на полуразрушения покрив. Селото спеше, а 
Хамлет не спираше да говори и Вартоломей го гледаше като 
хипнотизиран. Разбра само, че е някакъв принц, заблудил се 
из времената, който търсеше баща си. Приближи, прахоля-
кът от сцената го удари в носа и той кихна. Хамлет млъкна 
и се вгледа в грозноватото таласъмско лице:   

О, дух, изчадие из ада,     
дошъл си за свидетел,    
виж колко страдам...   
Вартоломей онемя. Принцът започна нервно да се раз-

хожда напред-назад, а таласъмът предпазливо застана близо 
до стълбите. Луната гледаше през  наполовина срутилия се 
покрив, разстилаше лъчистите си коси по прашните дъски  
и шепнеше за любов. Никой не я чуваше. Хамлет се вглеж-
даше в някаква отвъдна бездна, говореше ѝ и трескаво нас-
тояваше за отговор. Вартоломей следеше думите  му – бо-
лезнени, но и изумително красиви в своята безнадеждност.   

И тогава видя, че в библиотеката свети. Таласъмът оста-
ви бълнуващия принц да чака призрака на баща си и влезе 
при книгите. В ушите му отекнаха стотици гласове – те спо-
деляха тайни, тревоги и радости, разказваха за обич до гроб 
и вероломни предателства... Беше умопомрачително. Вар-
толомей осъзнаваше бавно, много бавно, че книгите бяха 
проговорили и гласовете им се гонеха и надвикваха из мал-
ката селска библиотека. В далечния край на помещението 
трепкаше светлинка. Таласъмът се промъкна през гласовете 
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към ъгъла. Зад гърба му Хамлет слушаше духа на баща си и 
научаваше тайната, която щеше да разяжда душата му, до-
като не отровеше цялото му съществуване. Вартоломей ве-
че беше съзрял сенките, които теглеха залутания из време-
ната принц към вечността.      

Но тук, в ъгъла на библиотеката, седеше на пода мъж, за-
слушан в говора на книгите, мъж, който в ръцете си дър-
жеше самун хляб. Хлябът ухаеше на селска фурна, но чове-
кът не го слагаше в уста, а го държеше до сърцето си като 
най-свидна реликва. Вартоломей се престраши и влезе в 
кръга от светлина. Плахо каза:   

– А, добра вечер!   
Мъжът вдигна глава, кимна, но продължи с две ръце да 

притиска хляба до гърдите си. Вартоломей разбра, че чове-
кът се страхува да не му отнемат дъхавия самун.   

– Ти не си тъдявашен май, не съм те срещал из селото.   
После наведе лице към човека. Забеляза как онзи затвори 

очи и стисна хляба още по-силно.   
– Не се страхувай от мен – продължи с благ глас тала-

съмът, – не срещам много хора тук, затова те разпитвам.   
– Книгите – каза човекът,  – те ми говорят.   
– Искаш да кажеш, че оживяват в твое присъствие?   
– Да, всеки път се случва. Магия някаква!   
Вартоломей видя, че мъжът се поотърси от страха, от-

пусна ръце и загледа хляба. После го разчупи на две и по-
даде едната половина на таласъма.   

– От старата фурна до чешмата...   
– Ама нея я затвориха много отдавна. Кольо Фурнаджи-

ята умря, лека му пръст, а децата му се разпиляха по чуж-
бина.   

Вартоломей озадачено се вглеждаше в непознатия. Как 
всъщност изглеждаше бай Кольо? Лицето му не помнеше, 
но аромата на хляба, който вадеше,  не беше забравил.   
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– Бай Кольо, ти ли си бе? И ти ли таласъмяса?   
– Мъка ми е за хляба. Ей тъй ми се стяга душата, не ме 

пуска тоя свят, вампирясах ли, възкръснах ли, не знам! Цяла 
нощ пека хляб и храня гласовете, събрани в тая  библиотека. 
Като бях дете, не отварях книга, а баща ми ме натирваше 
към школото с голямата точилка. А сега, гледай ги, говорят 
ми една през друга. Чуваш ги и ти, нали?   

– Чувам ги – промълви Вартоломей и отхапа от вкусния 
хляб. – Само те ни останаха за разтуха в това пусто село. Де-
мон да помага, покой няма да намерим с тебе, бай Кольо, 
ами знаеш ли, да те водя с мене, а? Пък ако ни се прииска 
човешка реч, пак ще дойдем при книгите.   

Кольо Фурнаджията кимна с глава и заплува из въздуха.   
– Ама ще помагаш за хляба, че не съм млад като едно 

време.   
– Ще помагам.   
Вартоломей глътна и последния залък, обра трохите от 

рошавата си брада и се засмя. А в салона Хамлет продължа-
ваше да тъпче прахоляка по сцената, все така гневен на све-
та за всичките му злини и предателства.   
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ЛАМЯТА   

Имаше топли и щедри есени – с вкус на узрели домати, с 
жълти тикви и грозде, увиснало по оградите. Вартоломей с 
тъга си спомняше тези есени и се свиваше от студ на тавана. 
Октомври дойде с безкрайното трополене на дъжда, след 
него ноември доведе северняка, хванал здраво за хладните 
пръсти тая вещица  – зимата. Преди дни преваля и първият 
сух сняг бодеше лицето, вятърът го хвърляше срещу всеки 
на калната селска улица. Градината на баба Цвета потрепер-
ваше с последните си жълти листа и се готвеше да заспи под 
белите юргани.   

Днешният ден се проточи намусен, мъглив, болнаво пре-
жълтял. Вартоломей  беше изпаднал в състояние, близко до 
депресията – нито му се спеше, нито му се излизаше навън, 
не искаше да тършува из селските съборетини, не го блаз-
неше дори мисълта да плаши баба Цвета. Селото потъна в 
студения полегат дъжд, който минаваше в суграшица и аха 
да се удави, аха да го отвеят ветрищата, аха...   

  И тогава таласъмът видя, че от близкия баир слиза... 
ЛАМЯ! В първия миг не  повярва на очите си, после се скри 
зад дебелата таванска греда и оттам, вече внимателно, се 
вгледа – не беше измама, ламя си беше. Ама някак оклю-
мала му се видя, главите ѝ немощно се клатеха напред-на-
зад, пристъпваше бавно, с усилие.   

Вартоломей си помисли: „Унила е!“ и продължи да я сле-
ди. Добави на глас:  „Нещо май я боли...“ 

Ламята най-сетне слезе от баира и се затътри по улицата 
право към двора на баба Цвета. Ципестите ѝ криле, почер-
нели и мокри, се влачеха из локвите, главите се полюшваха 
с отворени усти и Вартоломей вече виждаше изпочупените 
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им зъби. Таласъмът реши да пресрещне гостенката на ули-
цата. За всеки случай. Пък и баба Цвета дни наред чисти и 
подрежда двора, като все се оплакваше, че краката вече не я 
слушат, а нощем ставите ѝ се подуват и болят. Дворът тряб-
ваше да остане чист и подреден.   

Куражлийското сърце на таласъма се разтуптя, щом той 
застана пред ламята очи в очи. Нейните сълзяха, а на едната 
ѝ глава бяха плътно затворени като при вида на нещо ужас-
но.     

– Ще поседна – каза ламята и подви края на опашката си 
насред улицата. – Уморих се, отдалече ида.   

Вартоломей остана прав.   
– Добра среща!  – продума и зачака ламята да намести 

изранената си опашка.   
– Няма ги вече горите тилилейски, изгоряха. До послед-

но листо изгоряха. Къде ще се дяна сега?   
Ламята тъжно поклати и трите си глави. Вартоломей по-

седна до люспестото туловище на отчаяния звяр и промъл-
ви:   

– Разкажи какво стана...   
И ламята заговори с усилие, защото я болеше не само тя-

лото, а и душата:   
– Горещо беше лятото, сушаво. Изпокрихме се на сянка 

по пещерите. Само човеците защъкаха като полудели. Плъз-
наха по поляните със своите барбекюта, после оставиха 
след себе си само боклук и пепелища... И на, случи се. Вятър  
духнал, въглен се разпалил, захвърчали искри и огънят стиг-
нал сухия храсталак. И докато се усетя, гората вече гореше...   

Вартоломей вярваше, че старата ламя не го лъже, но все 
пак попита:   

– Да не би ти, без да искаш някак, насън, да си блъвнала 
огъня?   
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Ламята сърдито вторачи в таласъма шестте си очи и той 
се вцепени.   

– Не съм аз, казах ти, човеците бяха, знам. Опитах се да 
гася, веднага отключих всички извори... Нищо не помогна, 
отидоха си горите тилилейски. Не трябваше да се доверява-
ме на тия човеци!   

Замълчаха и изтощената ламя сякаш задряма. Вечерта 
разтвори студена прегръдка. Вартоломей влезе в къщата да 
вика баба Цвета. Видя я насред стаята, хванала манарчето и 
стиска ли, стиска.   

– Не бой се! – каза ѝ таласъмът. – И ламята е Божие тво-
рение. Гората ѝ изгоряла.  Дай някакви кърпи и мехлеми, че 
съвсем е опърлена горката.   

А баба Цвета рече:   
– Па да види и тя какво е огън да те гори...     
И отвори раклата от чеиза си, за да потърси някоя от ста-

рите си ризи. Вартоломей я изгледа учудено. Не очакваше 
такива думи от кротката баба Цвета.    
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ЗЪБОБОЛ   

Ламята се заседя в селото. Беше се настанила в двора на 
изоставената кравеферма, обширен, единият му край стига-
ше реката. Вартоломей се срещаше с нея, но винаги си 
имаше едно наум.    

Тая вечер баба Цвета разказваше за ламята и долната зе-
мя, за златната ябълка и как трима братя едва успели да я 
опазят. Вартоломей озадачено се почеса по олисялото си 
теме и каза:   

– Да не повярва таласъм, толкова е измислено всичко! 
Тая златна ябълка за какво служи ? Ни се яде, ни се пие! Ей 
тъй на, за игра.   

Мърмореше Вартоломей, а баба Цвета се подсмиваше:   
– Това е останало от старите времена. Разказваме го за 

разтуха в студените нощи. Я се отдръпни малко, заел си ця-
лото място пред печката.   

Таласъмът се измести леко встрани. Огънят все така го 
плашеше, ама и студът се не търпеше. Вартоломей знаеше, 
че в живота често се случва едно нещо да е за сметка на дру-
го. Така го учеше и безсмъртната му баба: ,,Няма риба без  
кости“.   

Вечерта беше студена. На таласъма не му се излизаше, 
можеше да си поседи на топло, да послуша приказките на 
баба Цвета. Сети се обаче за ламята и  реши да намине при 
нея, да види как е. И тръгна. Вече не се и криеше много-мно-
го, че то нямаше и от кого. Пред кметството светеха единс-
твените две улични лампи, иначе тъмница – в окото ти да 
бръкне някой, няма да видиш.   

Откри посестримата си просната насред двора. Дишаше 
тежко и въртеше едната си глава ту наляво, ту надясно. Дру-
гите две глави изглеждаха заспали. Вартоломей се прибли-
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жи и зачака ламята да го забележи. Най-сетне очите на нес-
покойната глава се отвориха, устата ѝ зейна и заломоти. 
Вартоломей разбра, че старата ламя я болеше зъб. Молеше 
се някой да ѝ го извади.    

Трябваше да потърси помощ, ама каква ти помощ в тоя 
пущинак. Демон мой, най-добре да ходи да пита духа на Ко-
льо Фурнаджията, той знае всичко. Таласъмът окуражи не-
щастния звяр, каза му да потърпи още малко, докато той, 
Вартоломей,  намери помощ. И тръгна направо през дворо-
вете, като едва се ориентираше в тъмното. Когато доближи 
старата фурна, до ноздрите на Вартоломей достигна  мириса 
на опечен хляб. Влезе и видя Кольо с набрашнено лице, още 
по-бледо на призрачната лунна светлина.   

– Виж я ти коварната, чак сега се показа – каза някогаш-
ният хлебар и вдигна очи към луната.   

Вартоломей поседна на едно трикрако столче и се загле-
да в руменеещата все още селска фурна.   

– Трудно я паля тая пещ и все по-трудно ще става... – про-
мърмори Кольо, като отри ръце в престилката.   

Седнаха на прага.   
– Намерих една дамаджанка с ракия в дядо-Митьовата 

съборетина. Ще сипя по филджанче.   
Отпиха и чак тогава Вартоломей каза:   
– Ламята я боли зъб. Легнала е в двора като на умирачка. 

Трябва някой да го извади.   
Кольо Фурнаджията пак отпи и се замисли.   
– Да питаме Алито и синовете му. Ама не знам дали са 

тука, че те не се свъртат на едно място.   
Той уви два хляба в престилката си и поведе Вартоломей 

към къщата на Алито. Мрак, луната – анемична, болнава... 
Вървяха, а нещо сякаш ги следеше,  сянка някаква – веднъж 
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зад тях, веднъж пред тях. Вартоломей се огледа за фурна-
джията, видя го пред себе си и се зачуди: ,,Сега пък защо 
минаваме покрай  гробищата?“. Попита високо:    

– Дали не бъркаме пътя?   
Кольо се носеше във въздуха с хлябовете под мишница 

и мълчеше, подозрително мълчеше. Вартоломей се мъчеше 
да се сети къде точно живееше Алито, май вече забравяше, 
объркваше се... И тогава изведнъж разпозна къщата на дядо 
Тодор Врачанина, серсемина, дето изгонил жена си. За него 
баба Цвета разправяше, че имал скрити пари. Хъм, селски 
приказки! Какви пари ще имат тия старци с мижавите си 
пенсийки? Фурнаджията направи знак на Вартоломей да  
мълчи. Притаиха се. Дворът изглеждаше зловещо с храста-
лаците, разперени като  надгробни кръстове. Отвътре доли-
таха гласове. Някой изплака: „Нямам пари аз,  нямам!“. Раз-
познаха гласа на дядо Тодор, изтънял като на малко момче.   

– Ще даде парите той! До сутринта време бол – ще ги 
даде, къде ще ходи!   

Гласовете се сляха в самодоволен смях. Кольо погледна 
Вартоломей и прошепна:   

– Синовете на Алито са, крадат стареца.   
– Не може да са те!   
– Те са. Понякога стават лоши.   
Фурнаджията затропа по прозореца, Вартоломей заудря 

по вратата. Гласовете замлъкнаха, не се чуваше и детинс-
кият хленч на дядото. После вратата зейна и видяха, че ста-
рецът лежи по очи на пода, а прозорецът на задната стая е  
широко отворен. Вартоломей вдигна дядо Тодор, сложи го 
да седне – беше уплашен, от носа му течеше кръв.   

Внезапно на улицата стана светло като ден, а мъжки гла-
сове закрещяха ужасено. Изскочиха навън и видяха ламята 
да бълва огън след крадците. Вартоломей се затича към нея 
и завика:   
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– Стига, ще подпалиш селото!   
Ламята, вече поуспокоена, миролюбиво издиша малко 

дим в лицето на таласъма.   
– Нали те болеше зъб?   
– Идвам да ми го вадите. Ама сега сякаш по-малко ме 

боли.   
Фурнаджията влезе в къщата при дядо Тодор и остави на 

масата двата хляба.  Старецът седеше на кушетката, беше се 
посъвзел. Държеше пешкир на устата и носа си.   

– Хлябът е за тебе, дядо. Ще се навъртам наоколо, няма 
да се плашиш.     

Старецът кимна и с удивление видя как призракът на Ко-
льо се изниза през затворения прозорец – цял и невредим.   

Вартоломей и ламята бяха още на улицата.   
– Хайде да потърсим клещи! – каза Вартоломей. – То се 

е видяло, че аз ще вадя тоя проклет зъб!   
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ПОРАСНАХ   

Селската църква съвсем се смали, потънала в храсталаци, 
покривът ѝ протече, при всеки по-силен порив на вятъра па-
даха керемиди. Щъркели се бяха заселили върху камбана-
рията, замлъкнала от няколко години, и цяло лято щъкаха  
нагоре-надолу, газеха из мочурливата рекичка и потракваха 
с клюнове, плашейки  всички пернати наоколо. От време на 
време се разхвърчаваха тревожно, защото по  пътя минаваха 
камиони, натоварени с изсечени дървета. На завоя огром-
ните машини изръмжаваха кръвожадно, а гнездото леко по-
треперваше.   

Вартоломей беше застанал встрани от входа на църкви-
цата, защото го беше  страх от очите на иконите. Но въпреки 
това често идваше тук нощем, защото луната само на това 
място му говореше. Сега блестеше в очите му пълнобуза,  
усмихваше се и ръсеше по калните локви дребни жълти мо-
нети. Таласъмът ги ловеше с очи.    

И тогава забеляза стъпките – дълбоки, плътно изрязани 
върху калната пътека, която водеше към гората. Някаква 
сила затегли Вартоломей към високите дървета и той тръг-
на, като следваше калните следи. Църквата се скри от очите 
му, а  наоколо замириса на влага и борови иглици.   

В началото луната осветяваше неясната пътека, светли-
ната играеше по разперените пръсти на клоните. После ста-
на тъмно и диво. Вартоломей започна да се притеснява, че 
няма да може да се върне. Но ето, сякаш от нищото, изскочи  
човек, затича се срещу него, прегърна го. Вартоломей сто-
еше изумен и чакаше човекът да се съвземе.   

– Тука си, тука си...   
И дланите на непознатия шареха по лицето на Вартоло-

мей, по червените му очи, по козината, поопадала вече, по 
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странните му уши, създадени да улавят звуците, излъчвани 
от видимия и невидимия свят. Вартоломей много се горде-
еше с ушите си, които бяха издължени и заострени в горния 
си край.   

– Тук съм, братко, тук... – и таласъмът потупа човека по 
гърба, после внимателно го отдалечи от себе си, за да го ог-
леда.      

Трудно би определил възрастта му, но личеше, че не е от 
селата, градски човек беше, лицето му изпосталяло, небръс-
нато.   

– Дали не се загубихме и двамата?   
Човекът поклати глава:    
– Не съм се губил аз, но мисля, че сънувам.   
– Понякога влизам в сънищата на хората, таласъм съм – 

представи се Вартоломей, все едно документ за самолич-
ност показваше. – От обратната страна на гората съм, от 
долната земя. Роден съм в кладенец.   

– Знам, гората ми каза.   
Вартоломей се вгледа в непознатия, искаше да го попита 

нещо, но кой знае защо се въздържа.   
– Е, щом знаеш, добра среща. Аз продължавам напред, 

ти накъде поемаш?   
– Идвам с тебе.    
И поясни:   
– Такава е волята на гората.   
Човекът потръпна в тънкото си градско палто, Вартоло-

мей стоеше на пътеката. Толкова отдавна беше загубил 
връзка с гората, никога не успя да долови гласа ѝ през годи-
ните, прекарани в селото. За последно я беше чул, когато 
едно  дете се загуби и всички го търсеха. Тогава Вартоломей 
пак стоеше на същата пътека, а дърветата шепнеха в ушите 
му да се връща, побутваха го с клони, спъваха го бодливите 



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

70 
 
 
 

храсталаци, но таласъмът се заинати, не си тръгна като ос-
таналите и преброди проклетата гора. Загуби представа за 
времето, козината му се проскуба, тялото му се стопи, заб-
рави много човешки думи. И гората се предаде, пусна мом-
чето.   

Сега тя мълчеше, но Вартоломей я усещаше с цялото си 
същество.   

– Аз следвам стъпките – обърна се таласъмът към непоз-
натия. – Ти ще следваш мене.   

И тръгнаха напред. Бяха странна двойка – плах човечец 
на средна възраст, видът му като на чиновник, и един рошав 
таласъм, козината му сплъстена, на места пооскубана, ниси-
чък, понатежал с годините, с крива усмивка и жълтеникави 
зъби.  Вървяха, стъпките на пътеката се виждаха все така от-
четливи, отпред подтичваше таласъмът, а след него човекът 
се мъчеше да не изостава. Само по едно време рече:   

– Аз познавам тази гора, защото живея с нея.   
– Не може да бъде! – подскочи Вартоломей. – Я се виж, 

та ти и вид нямаш на горски жител.   
– Гората е вътре в мене – каза човекът.   
Продължиха да вървят, а стъпките сякаш извираха от зе-

мята и бягаха напред.   
Внезапно Вартоломей осъзна, че не той водеше непозна-

тия, а непознатият водеше него. Ставаше все по-тъмно, все 
по-влажно и все по-тихо. Ни вятър, ни глас на птица, нищо. 
Само дишането на дърветата се чуваше.   

– Нали каза, че сънуваш? Може пък да сънуваме и два-
мата.   

Вартоломей се обърна и видя, че зад тях пътеката изчез-
ваше, гората се затваряше, попадаха в капан.   

– Кажи ми кой си и какво искаш – изрече таласъмът и се 
закова на едно място. –  Иначе не мърдам оттук.   

– Нали помниш детето, което спаси? Е, пораснах...   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

71 
 
 
 

Човекът се усмихна, закопча догоре палтото си и посед-
на. Потупа земята до себе си. Вартоломей се отпусна с чув-
ството, че може би нямаше да се изправи повече.   

– Ти ме намери, но гората ми взе душата, настани се в 
ума ми, омагьоса ме все за нея да мисля. Аз бягах, заживях 
в големия град, там даже дървета нямаше. А умът ми тър-
сеше сенките, полумрака, сплетените клони, хралупите, ка-
дифето на лишеите. Само ти знаеш как се живее между два 
свята, нали?   

Вартоломей слушаше с наведена глава.   
– От мене какво иска гората, това не ми казваш.   
Човекът помълча малко, после приглушено, но ясно из-

рече:   
– Да слезеш на долната земя, да помолиш братството за 

помощ. Виж ни, боледуваме, съхнем, линеем, стопяваме се, 
убиват ни, горят ни...     

Дърветата шумяха и напяваха като мантра: „Съхнем, ли-
неем, стопяваме се, убиват ни, горят ни...“. Вартоломей се 
огледа и чак сега видя колко посърнало беше лицето на го-
рата. Изсъхналите дървета стенеха, протягаха черни ръце 
към таласъма, от дънерите се стичаха мътни сълзи, напада-
лата шума тъжно въздишаше, миришеше на изгоряло...   

– Ще сляза в земите на дедите си, ще бъда пратеник на 
гората, дано успея да придумам братството. Аз самият съм 
отхвърлен заради вас. Човеците сте толкова нещастни и 
жестоки.   

Непознатият наведе глава в знак на съгласие.   
– Нека опитаме – каза. – Аз ще вървя с тебе до пещерата 

на желанията. Оттам ще влезеш в долния свят. И много е 
важно да не се уплашиш. Тогава ще успеем.   

Таласъмът се зарадва и поласкан, наведе глава. Топлина 
се разля по вените му.   
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– Нови стъпки ще ни трябват – отвърна. – И този път ще 
водя аз.   

Човекът се надигна. Гората разстла най-широката си и 
равна пътека.   

– Ама първо да намерим кладенче, че да се огледам, да 
се посреша. Ще ми се смее братството, като ме види толкова 
занемарен и рошав.   

Ехото на таласъмския кикот се разнесе във всички посо-
ки, а дърветата си го предаваха от уста на уста...     
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ВАРТОЛОМЕЙ И ПЛАШИЛОТО   

Вартоломей не харесваше селското плашило. То стър-
чеше килнато малко назад и зорко пазеше една нива със 
слънчоглед. Имаше високо самочувствие,  горделиво беше, 
а и саможиво. Понякога Вартоломей му говореше, но пла-
шилото се правеше, че спи дълбоко и не чува. Таласъмът 
почти престана да минава покрай него.   

Тая нощ беше лунна, ярка, лъчиста. Дядо Иван беше пус-
нал транзистора, останал му от едно друго време, та Варто-
ломей чу прогнозата – нямаше да вали, топла нощ, тревите 
щяха да растат като полудели.   

Кой знае защо таласъмът реши да се отбие при плаши-
лото. Нищо че беше високомерно, самотно му изглеждаше, 
пък и в такава нощ всекиму се искаше да си побъбри с ня-
кого.   

Нивата беше в края на селото, вляво от пътя, който под 
лунната светлина приличаше на струйка мляко. Вартоло-
мей притупваше с косматите си лапи в праха и си танани-
каше. Беше му леко на душата. Когато чу плача, се обърка, 
не разбра веднага откъде идваше. Някак приглушен и зада-
вен плач, който сякаш едва се  процеждаше през пролуките 
на душата. Такъв плач не лекуваше. Жилавите стебла на 
слънчогледите го посрещнаха с неприязън. Плачът ту за-
тихваше, ту се възобновяваше като жаловито хлипане. Вар-
толомей разбра, че плаче плашилото. Когато поседна на 
влажната земя до него, слънчогледите разтревожено зашу-
шукаха в тъмното.   

– И аз вчера си поплаках – прошепна таласъмът довери-
телно. – Може да помогне...   

И добави сякаш на себе си:   
 – Понякога...     
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Плашилото мълчеше, но пластмасовата кофа, която му 
служеше за глава, се разклати, сигурно се съгласяваше с 
Вартоломей. Някой беше сложил медицинска маска върху 
лицето на плашилото и таласъмът внимателно я отлепи. 
Срещу него зейна огромна уста – цепнатина в пластмасо-
вата кофа.   

– Да поговорим! – предложи Вартоломей, притеснен, че 
плашилото може да се  разсърди, дето му беше махнал мас-
ката. Но то стоеше все така, леко килнато назад, и вдишваше 
с пълни гърди нощната прохлада.   

– Точно за това се молех – каза с облекчение.  – Тази 
маска ме задушаваше, макар че навярно помага при замър-
сяването на въздуха. Все пак живея край пътя.   

Помълчаха малко, заслушани в сънливия шепот на слън-
чогледите. После пак заговори плашилото и Вартоломей си 
помисли, че наистина му се е случило нещо тая нощ – тол-
кова бъбриво с никого не е било.   

– Казаха, че ще слизаш в долния свят, страхуват се стар-
ците, не искат да са сами. Само аз и ти им останахме.   

– Знам – въздъхна Вартоломей, – но ще вървя лек да тър-
ся за гората, братството да  питам коя зла сила я е омагьосала 
така. Посред бял ден здрави, прави дървета току изчезват, 
дори пънове няма след тях. Ако си готов да се срещнеш с 
тъмната страна на живота, ще те взема за другар.   

Плашилото размаха ръце и се разсмя с пластмасовия си 
глас. Таласъмът се сети още нещо и настави:   

– Само ми кажи защо плачеше.   
В последвалото мълчание се чуваше дишането на слън-

чогледите. На Вартоломей това мълчание не му дотежа, раз-
бираше го.   

– Знаеш ли – започна плахо плашилото, – цял живот стоя 
забит в нивата, пред очите ми тези палавници с жълтите гла-
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ви все си кимат, шушукат, одумват ме. Опитвам се да гле-
дам нагоре, кръстът ме боли от усилието да се приповдигна  
някак...   

Вартоломей отново се загледа в стойката на плашилото. 
Да, беше отметнато назад, като че искаше да вдигне клюм-
налата си глава към небето. Сигурно за да следи с поглед 
слънцето, както правеха жълтите съцветия от нивата.     

– Птиците бягат от мене, не щат да си говорим. А аз ги 
обичам. Защо едни се раждат птици, а други – плашила?    

И плашилото въздъхна, готово да заплаче отново. Варто-
ломей го прегърна.   

– Не тъгувай, аз нали съм тук, пък и скоро ще тръгнем за 
долния свят. Не е като да летим, но ще бъде приключение, 
обещавам.   

– Ще ми трябва друга дреха, тая много избеля и съвсем 
се окъса – рече плашилото. После пошушна на таласъма:    

– Ще ми откраднеш ли една риза от дядо Иван? От тия, 
дето пази в кафявата ракла. Ама много е стиснат тоя старец, 
да знаеш.   

Вартоломей кимна, засмя се и кривите му зъби проблес-
наха на лунната светлина. Плашилото стоеше очаровано и 
си представяше как завинаги прогонва невидимите врагове 
на гората. Ризата на дядо Иван щеше да му е по мярка. А  ко-
гато внучката на дядото дойдеше в селото, щяха да си нап-
равят едно селфи.     
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ПРИ САТАНАИЛ   

Бурята връхлетя селото привечер. Облаците бухнаха ка-
то втасало тесто, после почерняха и натежаха. Притиснаха 
покривите, къщите поприклекнаха и се заслониха под дър-
ветата.   

Вартоломей чу гръмотевиците и надникна през пролуки-
те на тавана, от които вече шуртеше мътна вода. Трябваше 
да се скрие, трябваше да намери сушина. Светкавиците 
очертаваха по тъмнеещото небе кривата на страха му.   

Излезе на улицата, вече съвсем мокър и решил да се свре 
в съседния хамбар. Вратата, макар и паянтова, беше с кати-
нар, затова таласъмът се промъкна през прозореца. Вътре 
беше почти сухо, явно покривът не течеше толкова. Варто-
ломей  тръгна към близкия ъгъл и видя човека. Дребен, с ли-
сича муцуна, облечен в някаква широка дреха като болни-
чен халат. Свил се на пода, трепери и въздиша, нещо при-
пява или може би проплаква.   

Вартоломей се закова на едно място, да, човекът опреде-
лено изглеждаше окаяно.   

– На сушина, а? – подхвана разговор таласъмът. – Какво 
време само!   

Онзи вдигна глава и Вартоломей видя безумие в очите 
му.   

– Пророк Илия препуска с колесницата си и ни настав-
лява от небесата – каза важно непознатият. После добави:    

– Поръча ми да те почакам тука.   
– Кой, пророкът ли?   
– Не, брат ми.   
Вартоломей реши да разбере кой беше тоя човек и какво 

търсеше в село с десетина живи къщета, където едва-едва 
щъкаха само старци.   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

77 
 
 
 

– Кой е брат ти, как му е името?   
– Сатанаил го именуват, ама аз му викам Сами.   
– Истината ли казваш?     
– Истината и само истината... в какво да се закълна?   
Вартоломей се разтревожи.   
– Само не се кълни, не се кръсти, моля те. Вярвам, вяр-

вам... Старинно име е то, що пък да не кръщават на него. 
Като се сетиш колко народ е навързал на опашката си.   

Вартоломей поседна до човека, попипа уж неволно дре-
хата му, не беше мокра, значи беше влязъл тук преди бу-
рята.   

– Аз ще поседя малко, докато мине дъждът – промънка 
Вартоломей. – Ако ми позволиш, разбира се.   

Човекът вежливо се усмихна.   
– Нека влезем заедно в ТОВА – каза и настойчиво пог-

ледна таласъма в очите. Сега погледът му беше разумен, ма-
кар и малко лукав.   

И влязоха.   
,,Това“ се оказа тъмна гора, в нея миришеше на бор и 

смола, влагата лепнеше по козината, игличките бодяха ла-
пите. Ни брадва се чуваше, ни пътеки се виждаха, слънце не 
можеше да пробие. Само една тънка просека, като въже тън-
ка. И Вартоломей – вързан за нея. Сега непознатият го гле-
даше с нескрито презрение.   

– Имаш данъци да плащаш, братко – изръмжа, – водя те 
при брат Сатанаил да ти каже колко дължиш. Хич не те бива 
да купуваш човешки души, за смях си станал в братството.   

Вартоломей не се уплаши, но се натъжи. Не му се искаше 
да влиза в раздор с Главния, никога не бе го виждал, макар 
при раждането си да беше зачислен към демоните – търгов-
ци на души, най-старите на света. За тях се разказваха ле-
генди.   
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– Не можеш да видиш брат Сатанаил, тъмнина е, най-
чистата субстанция на демоничното. Знаеш, в противовес 
на божественото, съсредоточено в непоносимостта на свет-
лината.   

– Разбрах – кимна Вартоломей. – Малко сложно се изра-
зяваш, но аз разбрах. Отвържи ме от тая просека и ме води 
в мрака. И аз го обичам, но у мене той е само част от богата 
смесица.   

Дърветата въздъхнаха, поразклатиха влажни клони, впе-
чатлени от чутото, и сториха път. Таласъмът следваше не-
познатия си брат от долната земя.   

 
***   
После, когато се прибра в село, си помисли, че Сатанаил 

е само плод на ума му. Срещата с него беше като спускане 
в гробница, тъмна и безответна. През цялото време Варто-
ломей вървеше след събрата си по просеката, която нито  
криволичеше, нито се губеше. Накрая ги доведе до изсъх-
нало дърво, а то вече разтваряше тъмната си хралупа като 
утроба, в която всеки демон рано или късно трябваше да по-
тъне. Вартоломей разбра, че някой ги кани да влязат, защото 
гората отстъпваше, дърветата се свеждаха ничком, притих-
нали почтително и боязливо. На таласъма леко му се зави 
свят, защото си спомни за гората на Мъртвея. Хвана  ръката 
на своя събрат, вдигна глава и го погледна.   

– Мъртъв ли съм?   
– Не си мъртъв, братко, само си забравил. Толкова от-

давна не си прекрачвал в долната земя.   
И влязоха заедно в хралупата, а гората погълна сухото 

дърво сякаш никога  не бе го имало.   
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***   
Когато очите на Вартоломей свикнаха с мрака, разпозна 

своето село –  изоставено, порутено и тъжно. Грееше под-
земна луна, която му заприлича на голямата калайдисана 
тава на баба Цвета. Тази луна осветяваше селото като про-
жектор, а къщите скърцаха – същински изгнили ковчези. 
Вартоломей се почувства объркан, сърцето му се сви, при-
иска му се да повика безсмъртната си баба на помощ. Не-
познатият брат го държеше здраво за олисялата лапа, стояха  
насред мегдана на призрачното село, а сенките ги наобика-
ляха. Извираха от земята, излизаха от къщите и дворовете, а 
един богохулник слезе от камбанарията на черквата и каза:   

– Само да махна кръста. Бяхме го забравили.   
Долното село се беше променило като горното. Същата 

разруха и тъжно запустение. С едно изключение – тук го ня-
маше животът, нямаше птици, цветовете бяха изличени. 
Вартоломей помнеше зеленото и синьото. От една къща,  
сравнително запазена, с все още здрави керемиди, с изпра-
вен комин, но без прозорци излезе прегърбена сянка и по-
маха с ръка. Непознатият побутна таласъма напред, като 
каза:   

– Върви, аз съм дотука.   
Вартоломей се озърна, сякаш търсеше подкрепа, но сен-

ките стояха мълчаливо и се полюшваха от зловонното тече-
ние, което пронизваше всичко. И тръгна Вартоломей към 
къщата, като хем умираше от страх, хем го изгаряше  любо-
питство. Когато влезе, мракът го обгърна и разлюля. Тала-
съмът загуби равновесие и полетя в бездната.   

 
***   
По-късно, когато разказваше всичко това на безсмърт-

ната си баба, Вартоломей изпитваше странно облекчение. 
Беше погледнал голямото зло в очите, беше се отчел някак 
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пред него... Видя се как оставя баба Цвета, паднала до ле-
хата, уплашена до смърт, как спира водата на кладенеца, как 
подучва децата на Алито да пребият дядо Тодор и да му взе-
мат онези сто лева, които криеше под дюшека. А после ни-
щото нахлу и му стана студено, студено. И така съжали, така 
съжали...  Мракът е неговата истинска природа, но очите му 
бяха свикнали с горния свят, със залезите и хорските нераз-
бории. Таваните скърцат ли скърцат под тромавите му  
стъпки, случи се някой пирон да го убоде, треска да се забие 
в петата му, мирише на прах и паяжина, мирише на дом.   

Безсмъртната му баба го галеше по главата и припяваше 
със стържещия си глас:   

– Всичко свърши, свърши... На, виж къде сме вече, на та-
вана на баба Цвета, ей я и нея, носи чубрица да я суши.   

Вартоломей отвори очи и вдъхна миризмите, всичките 
миризми на тоя труден живот под изгарящото слънце. Беше 
зима, колко бързо дойде лятото.   

– Благодаря ти, бабо, толкова те обичам...   
После оброни глава и щастливо заспа в скута на безсмър-

тната си баба.   
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ВЪЗЕЛА   

Когато се върна от долната земя, плашилото беше влю-
бено. Вартоломей се радваше на неговите словоизлияния 
(сега то непрекъснато говореше), изслушваше  и терзанията, 
и възторзите му. Една дяволица го беше прегърнала и в из-
блик на обич беше откъснала част от яката на ризата му. А 
ризата беше на дядо Тодор.   

– Няма да му я връщам! – заяви плашилото и несръчно 
поглади яката с въображаемите си пръсти. Вартоломей не 
искаше да обижда верния си приятел, но като го слушаше 
какви ги говори, взе да се притеснява.   

– Дяволската ти любима остана в другия свят, не можа да 
те последва, защото баща ѝ я затвори в мазето на щастието. 
Тя вече те е забравила, погнала е други приключения и дру-
ги любови.   

Плашилото гледаше тъжно-тъжно и всеки път казваше:   
– Пак ще слезем в долния свят, ще го кръстосаме надлъж 

и нашир и ще я намерим. Не мога да живея без нея.   
И винаги докосваше скъсаната си яка. Дядо Тодор така и 

не разбра, че е останал без риза, отдавна нямаше закъде да 
се стяга, черният му вълнен костюм беше целият прояден от 
молци.   

Днес Вартоломей пак слушаше разказа на плашилото. За 
кой ли път то мислено стоеше до своята дяволица и влюбе-
но я прегръщаше. И за кой ли път мечтаеше да слезе в ма-
зето на щастието, за да я намери.   

Бяха сред слънчогледите, плашилото стоеше пак малко 
килнато на една страна, а Вартоломей – седнал на земята. И 
точно когато таласъмът казваше, че може да настине в тая 
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влага, приятелят му размаха двете си пръчки, които му слу-
жеха за нещо като ръце, а новата му ламаринена глава изд-
рънча.   

– Някой идва през нивата, долавям стъпките му.     
Вартоломей се ослуша.   
– Какви способности си развил напоследък! Аз нищо не 

чувам.   
– След малко, след малко – рече плашилото и се обърна 

с лице към гората.   
Слънчогледите шушнеха, предаваха си един на друг 

важно съобщение. И таласъмът наистина чу глас – груб, 
дрезгав:   

– Върви, върви, сега ще видиш ти къде зимуват раците...   
Едър мъж с обръсната глава, облечен в ония дрехи, на 

които им викаха  „защитно облекло“, с пушка в ръце, беше 
подкарал пред себе си мърляво босо момче. Вартоломей го 
знаеше, живееше в ромската махала с баба си. Беше го виж-
дал да обикаля и да събира желязо. Претърсваше старите 
къщи, но веднъж открадна лопатата на дядо Тодор, та тала-
съмът го догони, поговори си с него и върна откраднатото. 
Сега цигането се беше свило уплашено и подтичваше пред  
човека с пушката, който държеше здраво приклада, а с цевта 
разбутваше зелените  стебла. Жълтите глави се разлюляваха 
сякаш в недоумение, после отново обръщаха очи към слън-
цето. Мъжът беше червендалест, по лицето му струеше пот, 
но в очите му имаше задоволство от днешния улов.   

– Ще ми обира той капаните! Ей сега ще те вържа аз тебе, 
да поседиш малко наказан, та да ти дойде умът в кратуната.   

Вартоломей залегна сред слънчогледите, плашилото се 
килна още повече. Притаиха дъх. Ловецът и детето отмина-
ха. Плашилото каза:    

– Ще го върже за дебелия орех в двора си и ще го държи 
с дни, познавам го аз Възела. Миналото лято ми взе главата 
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и я рита чак до пътя. Бил се нервирал, така каза на дядо То-
дор.   

– Трябва да направим нещо. Тръгваме след тях, разбери 
се със слънчогледите. Ще останат за малко без пазач, но ско-
ро ще мръкне.   

Един кос чу думите на таласъма и отиде да каже на съб-
ратята си. Мечтаеше да поведе армия срещу слънчогледите, 
беше много самонадеяна птица.   

Таласъмът и плашилото вървяха към селото, без да гово-
рят. Къщата на Възела се познаваше отдалече – схлупена, 
тясна, занемарена, покривът ѝ течеше. Когато валеше сил-
но, мъжът слагаше кофи и легени. Немарлив беше Възела 
към къщата, но всичката си енергия на физически силен 
мъж влагаше в капани и примки – така ловуваше. Старците 
говореха, че знаел да връзва различни възли и никой след 
него не можел да ги развърже.   

Вартоломей и плашилото стигнаха селото, тихо влязоха 
в двора на Възела и се скриха зад една купчина смет. Мири-
шеше лошо и таласъмът закри с лапа носа си. Гласът на мъ-
жа стържеше някъде под къщата, момчето неудържимо 
хлипаше.   

– В мазето са – каза плашилото. – Ако го върже там, ни-
кога няма да сколасаме да го развържем.   

– Ще режем. Възела май си държи нещата до леглото, не 
може да няма и нож. Ще чакаме да заспи.   

И зачакаха. Здрачът се полепи по клоните на ореха, плъз-
на по двора, после се сгъсти до мрак. Чуваха как Възела тро-
поли из къщата, сетне хлипането на  момчето в мазето прес-
тана. После се възцари тишината като единствено състоя-
ние на света.   

Вартоломей и плашилото бяха търпеливи. Най-сетне 
късметът им се усмихна  – Възела захърка в стаята с отворе-
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ния прозорец, тишината застена. Не беше заключено, вля-
зоха предпазливо и затършуваха. Плашилото намери остър  
ловджийски нож, но понеже нямаше ръце като на хората, го 
даде на Вартоломей. Възела лежеше по очи на неоправено-
то легло, шишето с ракията се беше разляло на пода и ми-
ришеше остро на казанджийница. Стъпваха на пръсти, бав-
но слизаха по стъпалата към мазето. Момчето ги усети и 
приплака пак:   

– Пусни ме, няма вече, няма...   
Вартоломей му изшътка да замълчи. Плашилото следва-

ше таласъма, но на последното стъпало се спъна. Главата му 
издрънча на изронения чакъл. Възела вече гърмеше с пуш-
ката си, сачмите се забиваха в напуканите стени. Вартоло-
мей си  представи как и двамата с плашилото лежат вързани 
в дъното на мазето. И тогава се изви вятър, черен силует се 
спусна върху Възела, който даже не успя да извика. Варто-
ломей не смееше да отвори очи. Само плашилото изумено 
викаше:   

– Любима, любима, ти дойде...   
Дяволицата приклещи разярения мъж в ъгъла и го върза 

с възли, които никой на този свят не можеше да развърже.   
– Омагьосани са, развързват се само когато аз кажа.      
Плашилото прегърна своята любима и забрави за Варто-

ломей. Таласъмът сряза въжето от китките и глезените на 
момчето, което не вярваше на очите си. Пък то не беше и за 
вярване.   

– Хайде, дим да те няма! И кради по-малко, чу ли?   
– Чух – смотолеви детето и бързо изчезна в тъмното.   
Вартоломей поседна до Възела с ножа в ръка и кротко му 

каза:   
– Чудя се дали да ти резна гърлото, или да те пусна по 

живо, по здраво. Да превърнем и твоето мазе в мазе на щас-
тието... Ти какво ще кажеш?    
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СРЕЩА С ВЕЩИЦА 

Вартоломей вървеше по калната селска улица и мисле-
ше, че нищо вече не може да го изненада. Зимите падаха 
върху рехавата му козина, летата пареха олиселите му пети. 
Все по-рядко получаваше известия от приятели и роднини -  
кога по вятъра, кога облак се беше смилил над някой беден 
събрат в софийски квартал, кога рекичката в дола бъбриво 
го осведомяваше за някой далечен братовчед.               

Безсмъртната му баба се местеше от село на село, искаше 
да съживи малко от малко пустите къщи, да поразговори 
мълчаливите дворове, да си побъбри с видимия свят. Него 
тя обичаше повече от невидимия и тази любов беше предала 
на Вартоломей. 

Нощта беше студена и лунна, сребристи пътеки бяха раз-
чертали двора на дядо Иван като шахматно поле. Двата оре-
ха поклащаха костеливи клони и шушнеха стари истории. 
Вартоломей ги изслушваше, а дърветата се захласваха от 
бъбрене. Дали всичко бяха видели и чули, не си ли измис-
ляха тези чудати светове, в които и той искаше да се засели 
понякога? 

Когато стигна до края на селото, беше вече среднощ. 
Приседна до кладенеца на една от къщите, хубав, здрав кла-
денец, със суха зидария от груби ломени камъни. Загледа се 
прехласнато в лунните въжета, които се спускаха по комина 
на къщата, после реши да се покатери по тях, ама се отказа 
– вече не беше млад. Спомни си за една романтична среща 
в камбанарията на селската църква, там беше опасно, чувс-
тваше се анатемосан, но това го привличаше и очароваше. 
Сега доби вкус към порутените таванчета, само зимно време 
слизаше по стаите – горе понякога не се търпеше от студ. 
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Обърна се, защото чу ясни стъпки зад гърба си. И я видя. 
Веднага разпозна другостта на миризмата ѝ, но долавяше и 
дъх на влажни борови иглици и билки. Една вещица го гле-
даше сякаш без очи. Беше навлякла нечие зимно палто, гу-
мените селски ботуши ѝ бяха големи. Спря, когато Варто-
ломей се изправи срещу нея. 

– Добра стига – продума вещицата. – На пълна луна се 
срещаме, дано да ни е на хаир. И се представи: 

–  Мъртвея. 
Усмивката ѝ беше полъх, мисъл, внушение. Вартоломей 

ясно виждаше безизразното ѝ лице, слепите синкави зени-
ци. 

– Дали е мъртва? – каза си и го побиха тръпки. 
– За пръв път ми се случва да изляза от гората. – вещи-

цата беше пряма и рязка. – Ще ми трябва помощта ти, за да 
стигна до деветте извора. 

Вартоломей беше чувал от баба си за магическите девет 
извора, слушал беше и за пазителката им Мъртвея. Не раз-
бираше обаче защо е безпомощна онази, която пазеше гра-
ницата между двата свята. Таласъмът се вгледа по-отблизо 
в слепите очи на вещицата, в ръцете, които тя сякаш много 
искаше да скрие и затова бързо ги мушна под палтото. Раз-
бра, че това същество е младо и уплашено. 

– Ти не си Мъртвея – каза таласъмът и я докосна по ра-
мото. Вещицата се преобрази, очите ѝ се избистриха, ръцете 
ѝ се оказаха силни. 

–  Не съм. И се загубих, докато я търсех. Трябва ми, мно-
го ми трябва Мъртвея. Без нея на Границата настана хаос. 
Прииждат всякакви същества, съвсем безконтролно се нас-
таняват там, където не им е мястото. Може да не е моя ра-
бота, но аз обещах на всички спасение. Поселищата покрай 
вълшебната гора изнемогват вече от толкова много мигран-
ти. 
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Младата вещица чак се задъха от вълнение. 
– А пък виж при нас колко е пусто – каза Вартоломей. –

Никой не идва тук. 
Вещицата се огледа. Лунната светлина беше достатъчна, 

за да се видят запустелите къщи, порутените огради, дивата 
растителност по дворовете, пустите кърища, по които ник-
неха само тръни. Дори реката беше пресъхнала. Едно тъж-
но, кално дере, в което нямаше даже жаби. И помисли, че 
щеше да ѝ бъде трудно да избере, ако все пак ѝ се наложеше, 
между нейния пренаселен свят и този – онемял и оглушал 
от самота. 

Вартоломей отново клекна до кладенеца, младата ве-
щица приседна до него. И двамата се загледаха в луната – 
незнайна, тайнствена, измамна. Таласъмът каза: 

– Винаги е по-хубаво там, където ни няма. 
Младата вещица се съгласи: 
– Дааа! Нашите баби знаеха и това. 
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УЧИЛИЩНИЯТ ГЕРАН   

Когато един ден геранът изчезна, никой нищо не разбра, 
защото хората бяха отишли в съседното село на събор. Вар-
толомей си спомняше колко развълнувани бяха и мъжете, и 
жените, как се стягаха за празника. Вадеха дрехи от скрино-
вете, отупваха ги от нафталина и ореховата шума и дълго се 
гледаха в мътните старовремски огледала, донесени от ня-
кой крайдунавски град във Влашко. Вартоломей помагаше 
с каквото може, въодушевен от дълго чаканото събитие.  
Радваше се на звънките детски гласчета, които се пазаряха 
за мечтаното лакомство  – захарния памук, а езиците им 
вече усещаха лепкавата му сладост.   

До обяд селото се изпразни, останаха само глухият дядо 
Стойчо, кучетата и Вартоломей. Малко след това слънцето 
някак помръкна, зеленото се стопи и светът посивя. Варто-
ломей гледаше черния облак – голям юрган, покрил хълмо-
вете край селото, и си мислеше, че пак ще вали и пак в не-
подходящ момент. Хората на събора щяха да се измокрят до 
кости.   

Времето сякаш беше спряло, дъжд не заваля, само се 
смрачи още повече, а облакът все тъй висеше над главата на 
Вартоломей, който седеше на прага на дядо-Стойчовата съ-
боретина. Не му беше добре на таласъма. Някаква тъга го 
притисна, заболя го точно в средата на гърдите, където ко-
зината му беше поолисяла. Гледаше  към небето и говореше 
на облака:    

– А мръдни малко по-нататък де! Не изливай толкова 
чернилка над селото.    

Но облакът само се полюляваше и се спускаше все по-
ниско. До довечера щеше да задуши къщите в черната си 
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прегръдка. Вартоломей се качи на тавана и си полегна. По-
мъчи се да заспи, но сънят му бродеше другаде. Пред очите 
на таласъма черният облак непрекъснато менеше формата 
си.   

Събуди го бученето на вода, на много вода. Не беше 
обикновен дъжд, а божие наказание. Вартоломей се стресна 
не на шега. Скочи и се увеси върху рамката на прозорчето. 
Селската улица беше станала река – мътна, разпенена. Во-
дата влачеше коренища и дънери, сред тях се показа тялото 
на удавена коза. Бученето се засилваше. Уплашената къща 
се надигна на пръсти, но и това не помогна. Водата нахлу в 
двора, наводни талканата, дето дядо Стойчо беше натрупал 
сено, после кокошките се разкудкудякаха и накацаха по ог-
радата.   

Вартоломей откъсна очи от водата и хукна по стълбата.     
– Дядо, дядо, качвай се горе, на тавана ела!   
Но дядо Стойчо го нямаше.   
Вартоломей се плашеше от огъня, защото той стопяваше 

силите му, ослепяваше го, от него краката му омекваха, поч-
ваше да заеква. През годините се беше наложило да угаси 
един-два пожара и тогава сякаш по чудо успя да се справи  
и да оцелее. Водата беше неговата добра стихия. Таласъмът 
пазеше училищния геран всеотдайно. Редовно следеше ни-
вото, поставяше дървения капак, за да не падат в него листа 
и клонки, внимаваше за кофата и синджира. И най-вече не  
позволяваше на децата да припарят до каменното му гърло, 
защото в съседното село едно момче се беше удавило, до-
като се мъчело да изтегли пълната кофа.   

Сега обаче водата заля селото, повлече със себе си огради 
и покъщнина. Добре че ги нямаше людете. Само да можеше 
да открие дядото. Вартоломей се огледа. Погледът му се 
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спря на дървеното корито. Щеше да свърши работа. И тала-
съмът смело заплува по уличната река, а за гребло му служе-
ше градинската лопата.   

Слава богу, видя дядо Стойчо на стъпалата на една от къ-
щите, дявол знае защо беше там. Целият трепереше и три-
еше очи с ръкава на сетрето си, безпомощен като агне пред 
заколение. Вартоломей го издърпа в коритото, не беше за 
вярване, че се побраха, но пък и двамата бяха дребни и въз-
слаби. В този момент черният облак, който така и не про-
капа, ги похлупи и скри от света.   

Само Вартоломей я видя. Лицето ѝ беше прорязано от 
белези като есенна угар – някои изглеждаха още пресни, с 
цвят на ягодово сладко, други избледняваха, обезцветяваха 
се сякаш пред очите му. Това лице се менеше непрекъснато 
като самата вода. Гримасите му изтичаха една след друга – 
ярост, злоба, отчаяние, любов, разкаяние, детинска радост, 
безразличие... Нямаше чувство, което да не беше оставило 
отпечатък върху това лице.   

– Дошла съм за дядото – каза съвсем тихо, почти безг-
ласо, сякаш полъх мина покрай ушите на Вартоломей.   

– Не го давам – таласъмът се престраши и я погледна в 
очите. – Рано му е още.   

– Или стареца, или ще залея всички къщи до покрив.   
Вартоломей се чудеше дали тя ще има силата да го стори. 

Тогава си представи язовирната стена – затлачена с боклу-
ци, изронена от времето, занемарена. Проклетницата само с 
поглед щеше да я събори. Таласъмът реши да печели време, 
докато измисли нещо.   

– Защо ти е притрябвал точно сега дядо Стойчо?   
– Бабата по цели нощи го вика. Мъка ѝ е, съвсем ще по-

дивее без него.   
Тази новина смая Вартоломей, защото не очакваше ду-

хът на бъбривата баба Кера да заседне между двата свята. 
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Полъхът покрай ушите му стана леденостуден. Дядото изг-
леждаше заспал, а облакът все така ги обвиваше в своя мек 
юрган. Унесат ли се и двамата, свършено е с тях. И тогава 
Вартоломей си спомни за своето единствено притежание на 
този свят, за любимия си училищен геран.   

– Вземи него и остави стареца. Още малко време му дай. 
Нека баба Кера всяка сутрин се оглежда в герана, ще ѝ ха-
реса, защото водата ще я отразява млада и хубава. Пък и по-
мана ще сторим с дядото, до язовира ще идем, погача ще ви  
оставим.   

Смъртта кимна с глава. Полъхът се стопи в тъмното. Об-
лакът се издигна високо в небето, отдалечи се и полека-лека 
се разтвори в синьото. Дядото се  събуди, таласъмът пусна 
лопатата, коритото беше заседнало в калта, водата се беше  
оттекла. Вартоломей знаеше, че без живата вода на своя кла-
денец нямаше да постигне безсмъртие, но въпреки това бе-
ше щастлив.   

– Хайде, дядо, да се прибираме и да почистим къщата.   
Дядото сякаш го чу, защото се засмя с беззъбата си уста.     
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КАЛИНА 

Вартоломей се събуди от лъчите на залязващото слънце. 
Като лъжица златист мед то прикапваше по препечените 
краищници на хълмовете и пареше очите му, червени и къ-
согледи. Таласъмът притвори клепачи и се потули в сенчес-
тия ъгъл на талканата. Дядо Добри все се канеше да пос-
тегне покрива ѝ, да иззида отново падналия на много места 
кирпич, ама не му стигаха я сили, я време, я желание. На-
последък тъга беше налегнала дядото, та повече седеше на 
прага, топлеше гърба си, потриваше кокалести пръсти и си 
говореше сам.   

– Ей го, сине, ден се застоя, с майка ти барем да си бяхме 
продумали, ама на, стиснала уста, дума не изпуща.   

Вартоломей тънеше сред паяжините в сянката на талка-
ната и в полусън чуваше  мърморенето на стареца. Умря му 
бабата тая пролет, син му замина по света и останал сам-са-
мичък, старецът беше като дете, изгубено в гъста гора.   

И на, точно днес да се случи – самодива застана на пътя, 
държи скъсаното си було и плаче. Дядо Добри спря да мър-
мори и се загледа в нея с помътнели очи. Виждаше я като 
сянка и му се стори, че е булката му от оная нощ, когато сва-
ли брачната си риза и я сгъна прилежно на столчето до 
одъра.   

Вартоломей заничаше през пролуките, слънцето оставя-
ше тъмна диря след себе си.   

– Пусни ме, дядо, да вляза, булото да си зашия, без него 
съм обречена, ще ме затрият сестрите ми.   

Дядо Добри я чу, ама не разбра какво викаше тая булка 
от пътя.   

– Калино ма, ти ли си това?   
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Старецът се помъчи да се изправи, но ръката му не на-
пипа бастуна.   

– Аз съм, Добре, не видиш ли… – заумилква се прокле-
тата самодива, а Вартоломей отиде да разбере какво иска 
тая напаст.   

Самодивата държеше булото си – раздрано, свлечено, 
подгизнало. Беше боса, косите ѝ се пилееха, разплетени 
почти до петите. Кални вадички се стичаха като нежни ру-
чейчета по къдриците. Вартоломей отвори портата и пусна 
самодивата в двора. Дядо Добри я гледаше унесен, чак очи-
те му бяха побелели и сякаш светеха в падащия сумрак.   

Стояха сред двора – Вартоломей и една призрачна жена, 
толкова красива, че сърцето го заболя. Дядо Добри най-сет-
не успя да се надигне от каменния праг на къщата, трепе-
реше от възбуда и се мъчеше да каже нещо.   

Вартоломей дръпна самодивата за ръката:   
– Давай булото, аз ще го зашия. В къщата няма да вли-

заш.   
– Защо да не вляза? Ще му прибера душицата на дядото, 

в гори тилилейски ще я отведа, по тревите ще ходи, на меко 
ще ляга, свободен ще бъде. Може живо биле да намери и 
друга Калина да залюби.   

Вартоломей се намръщи:   
– Какви ги говориш? Няма ли млади мъже за крадене, та 

до стареца си опряла?   
– Няма, братко, не останаха мъже по тия места, ни за ра-

бота, ни за крадене, само старци.  
И самодивата безпомощно отпусна ръце, булото падна 

на калната земя. После тънката фигура се сви, потрепера, гу-
беше сили. Трябваше да се зашие булото час по-скоро, ина-
че бедничката щеше да се стопи, да се слее с хилядите нощ-
ни сенки. Или още по-лошо, помисли си таласъмът, да се 
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превърне в обикновено момиче, за което хората щяха да каз-
ват, че е малко чалдисано.   

Дожаля му, наведе се и взе прозрачната наметка, а тя 
опари ръцете му, сякаш всеки момент щеше да пламне. Вар-
толомей подскочи, но не я изпусна. В душата му се пробуди  
атавистичният страх на дедите му от огъня, който го караше 
да бяга и да се крие.     

Дядо Добри гледаше, сложил ръка на устата си, да спре 
напиращия вик на изумление. После докрета до стаичката и 
влезе вътре. Вечност мина, не миг, докато излезе пак.    

Вартоломей взе от стареца губерката, а самодивата се 
свлече между заспалите глухарчета, поникнали покрай две-
те локви. Дядото само изохка, а Вартоломей прободе булото  
с губерката. Нещо червено се стече по дланта му. Нима е 
кръв, помисли, и едва не изпусна иглата. Редеше бод след 
бод, на два пъти го заболя, но скъсаното изчезваше и лека-
полека дрехата светна в мрака като нова.   

Самодивата скочи на крака. Дядо Добри пристъпи ня-
колко крачки, забравил бастуна си, и рече:    

– Калино ма, много се забави, толкова време се мина...   
Булото се уви около нежните рамене на самодивата, ко-

сите й се сплетоха, ризата трептеше на кроткия нощен по-
вей. Хвана стареца за ръката и го поведе към портата. Вар-
толомей поиска да каже нещо, после се отказа. Само помаха 
след тях. А в ухото му някой  шепнеше:    

– При мене ще го доведе, при мене. Нали аз ти дадох чер-
вения конец...    
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САМОДИВИТЕ 

Щом излезе от селото, Вартоломей видя самодивите. 
Двата пътя белееха като женски ръце и свиваха длани в 
нежно ръкостискане. На това място всяка пролет се появя-
ваше вихрушката. Тя завърташе в смъртоносен танц всичко, 
което ѝ се изпречеше на пътя.  

И ето, сега беше сграбчила в прашната си прегръдка мо-
мичето на Кераница и го въртеше, въртеше... В косите му се 
заплитаха венчета от ябълков цъфтеж. Самодивите играеха 
с вихрушката и се смееха, смееха. 

Вартоломей спря и се загледа като омагьосан. Сукманът 
на момичето се издуваше, после се увиваше около бедрата 
му. 

– Помогни! – извика то, като се опитваше да се отскубне. 
Вихрушката обаче не му позволяваше. Нощта бе изтръп-

нала от вълнение, небесните светила бяха забягнали зад бо-
ровата гора. Самодивите и вихрушката продължаваха танца 
си и чудното беше, че оставаха все на кръстопътя.  

Момичето на Кераница протягаше ръце към Вартоло-
мей. Таласъмът приближи до вихрушката, усети смърто-
носните ѝ пръсти и настръхна. Успя да протегне едната си 
ръка, а с другата се хвана за единствения крайпътен храст. 

– Дръж се за мене! – извика, но сам не чу гласа си. Ушите 
му пищяха, очите се напълниха с прах. 

Самодивите танцуваха и отказваха да пуснат момичето. 
Пътят стенеше и се молеше всичко това най-сетне да свър-
ши. 

Вартоломей успя да хване девойчето за полите и задърпа 
с всичка сила, а пред очите му заиграха червени кръгове. 
Вихрушката се смили и пусна момичето на Кераница. Пре-
гърнала самодивите си, тя най-сетне хукна през полето. Два-
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та пътя дълго гледаха след тях, а после с облекчение въздъх-
наха. 

Спасеното момиче, омаломощено, полегна в ръцете на 
Вартоломей и сякаш заспа. Луната и звездите занадничаха 
една през друга. Таласъмът още стискаше дрехата, погледна 
я – беше поясът на самодива. Булото покриваше лицето, 
приличаше на странна маска и излъчваше млечнобяло сия-
ние. Вартоломей беше извлякъл от вихрушката не моми-
чето на Кераница. Застина, уплашен и разтреперан. От баба 
си таласъмът знаеше, че ако някой открадне булото на само-
дива, тя щеше да го следва, покорна и примирена. За момент 
поиска да го стори... После се засрами от мислите си, до-
косна косите през булото, дори не се опита да вдигне неж-
ното платно, за да види лицето. Остави спящата самодива 
на тревата. Стана му мъчно за Кераница, която дълго щеше 
да търси дъщеря си. 

Таласъмът се поколеба на кръстопътя, чудеше се коя по-
сока да хване. Единият път водеше обратно в селото, дру-
гият – мамеше към гората. 

Вартоломей въздъхна и тръгна към селото. 
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КОЛЕДА НА СЕЛО 

В изоставената църква някой беше запалил свещ. Зидът 
от лявата страна беше достатъчно порутен, за да се види как 
пламъчето се люшка от течението. Вартоломей се страху-
ваше да влезе, но надничаше между тухлите и зърна ангел-
чето, седнало на пода пред иконата на Божията майка. 

– Ами сега? – стресна се таласъмът. – Ако ме види, може 
да ме прати вдън земя, а там не ми се отива. 

Любопитството обаче надделя и той се притаи до стена-
та. 

Нощта се настаняваше, студена и ясна, селото трепереше 
сред преспите като дете в ръцете на мащеха. 

Ангелчето започна да пее нещо много сладостно и тала-
съмът чак се просълзи от умиление. Позната му се стори пе-
сента, беше я чувал, но някъде много назад във времето, ко-
гато цялото село се събираше пред черквата, хората прииж-
даха, а не си тръгваха. И се сети – беше Коледа.  

През една такава Коледа трябваше да женят Мара и Да-
видко, ама пустата Мара горделиво му отказа, щото не ѝ бе-
ше купил божигробска броеница. Хората се чудеха и маеха, 
коряха девойката. Каква броеница, ма Маро, ти си жена, 
броеницата тежи в ръцете на мъж, грях сторваш, момиче, 
опичай си акъла... 

Ама Мара си искаше броеницата и не каква да е, а божи-
гробска. И Давидко замина. Тръгна към Божи гроб и повече 
не се върна. Вартоломей помнеше слабата фигура на Мара, 
която все си беше по градината, уж сади, уж плеви, а очите 
ѝ в пътя. Изгледа ги тия очи. Давидко ли чакаше, или брое-
ницата си? 

Ангелчето се изправи и свещта загасна. Вартоломей се 
сепна, дали не беше позадрямал насред своите спомени? Не 
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играеха вече сенките, мракът редееше под погледа на посес-
тримите звезди. И Вартоломей забеляза нещо, което го раз-
тревожи – едното крило на ангелчето малко висеше. Дявол 
мой, какво се беше случило с този симпатичен божи служи-
тел? 

Видя го как премина някак накриво през вратата на черк-
вата, която изскърца, сякаш душа изплака в студената сел-
ска нощ. Ангелчето се белееше в мрачината, вървеше бавно, 
сигурно го болеше. Вартоломей го следваше и си мислеше, 
че всичко сега беше някаква мистерия. Тия дни стоя дълго 
в библиотеката на селското училище, подреди книгите, из-
бърса ги, разгледа някои. Имаше снимки на коледари и оки-
чени с кравайчета дрянови клонки, на сложени направо вър-
ху чергите софри, на бебето Исус, невинно заспало под яр-
ката Витлеемска звезда. Нямаше ги хората, но книгите им 
бяха останали. 

Усети, че снегът отново бе завалял, топеше се нежно по 
косматото му лице. 

Пътят стана по-стръмен, ангелчето започна да влачи кри-
лото си. Вартоломей разбра, че вървяха към долната махала, 
а там беше жива само къщата на дядо Павльо. Предчувствие 
жегна сърцето на таласъма, после го разлюля внезапна ом-
раза. Война щеше да се води за дядо Павльо, не го даваше, 
нищо, че ангелски пратеник се бе довлякъл до селото, и то с 
едно крило. После си каза, че не бива да се пали толкова, 
още нищо не знае, нека да разбере какви са небесните наме-
рения. И продължи все така крадешком да върви след божия 
пратеник. 

Къщата блажено спеше в зимната нощ. Вартоломей чу-
ваше дишането й. Прозорецът на едната стая не се затваря-
ше добре и ангелчето успя да влезе. 

– Като крадец се промъкна – помисли Вартоломей с неп-
риязън. После сам влезе през вратата, която дядо Павльо не 
заключваше. 
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Видя как ангелчето мълчаливо застана до главата  на ста-
реца, чу го, когато тихо изрече: 

– Не съм тук за война... 
– А защо си дошло? – гласът на таласъма потрепера. 
Ангелчето се обърна и го загледа право в очите. На Вар-

толомей му се зави свят. 
– За Коледа. И да взема от дядото вълшебния мехлем за 

ревматизъм. Баба Павльовица рече, че ставал и за навехна-
то. 

Ангелчето въздъхна, а на Вартоломей  му стана хубаво. 
– Ще напаля печката – промърмори – да е готова за утре. 

Виж я, съвсем е изстинала. 
И се засуети с дървата. 
Ангелчето поседна до стареца, като наместваше болното 

си крило. 
– Ще изчакам да се събуди, – каза и затвори блажено очи. 

– Коледа иде, дано старецът знае къде е вълшебният мехлем 
за ревматизъм.... 

Вартоломей побутна вратичката на печката, като пазеше 
очите си. 

Отиде в другата стая и дълго рови в скрина на покойната 
баба Павльовица. Всичко си стоеше така, грижливо подре-
дено, миришеше на орех. После таласъмът се върна. Дядо 
Павльо се усмихваше в съня си, сигурно получаваше своите 
подаръци, ангелчето беше заспало и леко похъркваше. 

Вартоломей несръчно намаза с мехлема подпряното кри-
ло, като повдигаше перцата едно по едно. Ангелчето въз-
дъхна с облекчение. А някъде коледари подеха песен, звън-
на смях. Някъде, в едно друго време. Таласъмът погледна 
ангелчето, което беше разперило крило и прегръщаше ста-
реца, а после се заизкачва към своя таван. Някъде там бяха 
и спомените му. Коледа беше дошла. 
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ИКОНИТЕ   

Когато никой не ги гледаше, иконите говореха помежду 
си. Случваше се в черквата да не влезе човек по цяла сед-
мица. Тогава светците забравяха своята святост и бъбреха 
като обикновени миряни. Тая вечер Исус благо разказваше 
за ученика си Тома Неверни.   

– И му рекох да пипне, ей тъй, с пръсти да докосне раната 
на ребрата ми, за да разбере, че съм аз, и да повярва...   

През прорезите на вратата надничаха звезди, лятото уха-
еше на трева. Старият клисар не само биеше камбаната, но 
и косеше черковното дворче. Свети Георги беше казал ис-
тината оная вечер – удряха камбаната само когато някой от  
старците предаваше богу дух.    

Богородица кимна с глава, после смени темата:   
– Има едно същество, което всяка нощ се върти отвън, 

наднича, ама не смее да влезе.   
– Мернах го веднъж, чудовище някакво, дребно, косма-

то. Не си заслужава да се боря с него – заяви Свети Георги.   
– Така де, то нали не завардва реки и извори, не яде цар-

ски дъщери – позаяде се Богородица със светията.   
Настана тишина. После Светата Майка заговори отново, 

но този път обърна глава към порасналия Исус, вдигнал дес-
ницата си срещу притвора.   

– Позволи ми, синко, да благословя това същество, дош-
ло е от долната земя, може би има нужда от утеха.       

Богородица въздъхна и прегърна още по-здраво бебето 
Исус. Беше си  спомнила как някога слезе в преизподнята и 
освободи греховните души от мъките им. Вярно, за кратко, 
но си струваше.   

Вартоломей седеше на прага на църквата и нямаше по-
нятие, че иконите говорят за него. Той гледаше луната и се 
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наслаждаваше на поляната – окосена,  дъхава, по-свежа от 
всякога. Беше му малко самотно тая нощ, но какво да се пра-
ви, селото опустя, останаха десетина старци, а и те  – на пра-
га на Господа.   

В близката гора присветна огън. Вартоломей подскочи. 
Загледа се, да, без съмнение, някой беше запалил огън. Ами 
ако стигне дърветата? Сърцето на таласъма се обърна. Пред-
стави си колко лесно щяха да пламнат и запуснатите  къщи, 
пък и кой ли щеше да ги гаси, кой ли щеше да вика за по-
мощ...   

Когато приближи, видя, че пламъците бавно гаснеха и се 
стрелкаха нагоре все по-немощно. След малко щеше да за-
мъждее жаравата като око сред поляната, вгледано в разжа-
реното огнище на луната. Нямаше жива душа. Вартоломей 
стоеше на разстояние от огъня и се ослушваше. Чуваше го-
вора на дърветата и разбираше желанието им да кръстосат 
клоните си така, както бяха сплетени корените им в земята.     

В първия момент не забеляза, че някой седи до огъня. 
После, когато чу гласа,  се вгледа – странно същество, урод-
ливо, изкривено. Сянката му играеше и никак, ама никак, не 
приличаше на притежателя си – беше стройна, с красиво 
оформени  ръце и крака. Съществото потупа тревата и по-
кани таласъма да седне.   

– Не се бой, няма да ти сторя зло – рече, а гласът му от-
екна сред боровете. Гората слушаше и предаваше думите 
навътре, между дърветата.   

– Кой си ти? – попита Вартоломей, като се опитваше да 
не изглежда уплашен.   

– Горски дух, обикновен горски дух.   
Таласъмът кимна, но в душата му се прокрадна съмне-

ние.   
– Щеше да подпалиш гората, май? Сърдит ли си ѝ нещо?   
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– Нямаше да я паля аз, кой си пали дома, единствения, 
дето има. Светлина ми трябваше...   

– Много хора изгориха къщите си. Слез към село и ще 
видиш пепелищата.     

– Ще сляза, ти ще ме заведеш до черквата, там трябва да 
стигна.   

Горският дух се наведе към огъня и го постъкна:   
– Съвсем ще угасне, а преди изгрев е най-хладно и най-

тъмно...   
Вартоломей осъзна внезапно, че срещу себе си има чо-

вешко същество, седнало в инвалидна количка. Не виждаше 
добре лицето му.   

– Чудеса ставали във вашата черква. На зазоряване, ко-
гато слънцето огрее кръста, трябва да се помолиш на Бого-
родица и тя ще те благослови. Целителен бил благословът 
ѝ, лекувал болести и хроми лекувал.   

Вартоломей го слушаше с нарастващо смущение.   
– Не съм чувал, ти откъде знаеш за тая работа?   
– Две жени го споделиха с отец Герасим, аз случайно ги 

чух. После се изповядах, разбира се. Нашият манастир е ма-
лък, скрит е сред скалите, шепа хора го знаят. И сме само 
шестима – монасите и аз.   

– Не вярвам селската черква да е толкова лековита. Ще-
ше да се чуе, да се разбере, бабите щяха да говорят.   

Момчето в количката не каза нищо повече и таласъмът 
нищо повече не  попита. Мислеше, че всеки на тоя свят носи 
болка и всеки търси лек за нея. Как беше дошло само дотук 
това момче в инвалидната си количка? Чудесия някаква!  Но 
нали каза, че е горски дух, нали го каза... На таласъма му се 
стори, че светът наоколо започна да се преобразява. Ту ста-
ваше светло като ден и огън припламваше в очите на сака-
тото момче, ту после всичко помръкваше, гората хвърляше 
сенките си и те играеха на криеница с човешката сянка. Точ-
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но тя тревожеше Вартоломей. Дали пък не беше душата на 
момчето, излязла на воля, или друга някоя душа, ангел хра-
нител...   

– Наближава да съмне. Ще те водя ли в село, ще влизаш 
ли в черквата? Аз няма да мога, тръпки ме побиват от кръс-
тове и светци.   

Огънят отново гаснеше. След час щеше сам да догори. 
Вартоломей обаче го засипа с пръст, а после тръгнаха към 
селото. Таласъмът вървеше пръв, след него момчето вър-
теше уверено колелата на количката, а под гумите ѝ съчките 
по  пътеката припукваха.      

Когато стигнаха пред вратата на черквата, слънцето вече 
заруменяваше хоризонта. Хълмовете се събуждаха и опъ-
ваха плещи, за да се отърсят от съня. Клисарят не се виж-
даше, вратата беше отворена. Вартоломей можеше да се  за-
кълне, че само преди миг я видя затворена и заключена с 
поръждавелия катинар.   

Стояха на прага и чакаха изгрева. Таласъмът внимателно 
се вгледа в момчето – младо беше, гърбаво и изкривено от 
болестта, само очите му бяха сини като на ангел.   

– Не от мира сего... – кой знае защо каза сакатото и влезе 
в църквата. Вратата хлопна след него. На прага легна сян-
ката на момчето, сякаш го пазеше.   

– Като куче – помисли си Вартоломей.   
И за пръв път не загърби светлината на изгрялото слънце, 

не избяга от нея, само затвори очи и зачака чудото.   
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ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ  

ПЕРО ОТ АНГЕЛ      

Отдавна не съм ти писал, мили ми братовчеде. Ей тъй, 
като на шега, отлетя лятото, после есента набързо размята 
пъстрите си поли и избяга след последните прелетни птици. 
Зима е, а градската зима е тъжна, Вартоломей, тъжна и тя-
гостна.   

Наближава Коледа, аз съм се свил на тавана в една коопе-
рация и мръзна. Градът е окичен с разноцветни лампички, 
които мигат и дразнят очите ми. Вали сняг и през зацапано-
то таванско прозорче едва виждам как снежинките се вър-
тят, пияни от свободата си. Радвам се, че не ставам свидетел 
на жалкото им любовно сливане с асфалта.   

Днес пак отворих тетрадката, която намерих на един от 
занемарените тавани. Още сричам, когато чета, но и аз като 
тебе обичам човешките думи. Приютяват ме, става ми по-
топло, течението сякаш замира, времето минава неусетно и 
току-виж над мръсния зимен град вече е изгряла ясната 
луна.   

Една от историите в тетрадката започва така: ,,На тера-
сата падна перо от ангел, от черен ангел“. Остани заедно с 
мен, Вартоломей, за да дочетем тази история до края. Ние с 
теб все още не сме срещали черни ангели, нали?   

 
***   
На терасата падна перо от ангел, от черен ангел. Мъжът 

не го забеляза. Той пушеше вече втора цигара, загледан в 
снежните пчелички, които кръжаха около лицето му. Нак-
рая си изгори пръстите, сепна се и се прибра. Ангелското 
перо остана да лежи кротко в една от стъпките му.   
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Кафеварката избълбука и мъжът я отмести от котлона. 
Пиенето на кафе сутрин продължаваше да е любимият му 
ритуал и човекът се наслаждаваше на всяка глътка.   

 – Силничко го правя, да ме удари в главата и да разгони 
бръмбарите в нея – каза на телевизора, който в ранното утро 
все още мълчеше сънено.    

Мъжът взе чашата в лявата си ръка, а с дясната затърси 
цигарите в джоба на пижамата. Не ги намери, но се сети, че 
пакетът остана на перваза от външната страна на прозореца. 
Отвори балконската врата и зимният вятър го захапа. Беше  
сух, бодеше лицето и се мъчеше да порази очите. Мъжът на-
прави крачка през прага и стъпи върху ангелското перо.      

В същия миг почувства, че лети. Виждаше как терасите 
се отдалечават, а снегът изведнъж изчезна, сякаш Господ 
беше махнал с вълшебна пръчка. Ръкавите на широката пи-
жама потрепваха жизнерадостно, лявата ръка на човека все 
още държеше чашата с кафето, което бе като застинало в 
нея. ,,Какво ѝ става на гравитацията днес?“ – помисли си мъ-
жът, после се учуди, че не изпитва никакъв страх.   

В сумрака на утрото градът под него блестеше с нового-
дишната си украса. Това празнично време между Коледа и 
Нова година винаги му се струваше досадно, защото зна-
еше, че всички ,,тихи“ и ,,свети“ нощи щяха да потънат в  
небитието. Дрезгавината, предвещаваща новия ден, изпъл-
ваше пространството,  вятърът разместваше с лека ръка въз-
душните пластове, които нежно обгръщаха летящото му 
тяло. ,,Дали пък вече не съм мъртъв?“ – запита се мъжът. 
Градът,  смълчан, все така безстрастно примигваше, а започ-
ващият ден сякаш се закотви в  мрачината.    

И тогава мъжът видя много летящи хора около себе си. 
Стрелкаха се по двама, все по двама. В началото бяха мъже 
и жени, прегърнати или хванати за ръка, после видя млади 
мъже, обърнали щастливи лица един към друг, появяваха 
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се, макар и рядко, дечица, пак по две. ,,Някъде съм виждал 
това...“ – си каза човекът, докато се издигаше все по-нагоре. 
И изведнъж осъзна – единствен той летеше сам. Сам сред 
простора на небесната поляна. Чак тогава страхът стегна 
гърдите му и  мъжът започна да се задушава. Не от зашеме-
тяващата височина, не дори от черния ангел, който летеше 
до него. Изпита страх от онзи, в когото се беше превърнал, 
от  самотните си стъпки на снежната тераса, от едничката си 
чаша за кафе, от старата възглавница върху ергенското си 
легло... Усещането беше опустошително и човекът заплака. 
После протегна ръка към черния ангел.   
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ЩЕ МЕ ПРОДАВАТ    

Селото тънеше в кал. Гъста, лепкава, отчайваща кал, ко-
ято миришеше на гнила шума и червеи. Таласъмът Варто-
ломей гледаше унило от тясното прозорче на тавана към го-
рата и се чудеше струва ли си да излезе навън в тоя ръмеж. 
С годините тялото му натежа, от влагата нощем го боляха 
коленете, гърдите му просвирваха тънко-тънко, но сърцето 
му биеше все така куражлийски всяка нощ.   

Опустялото село се смали, сви се като в орехова черупка, 
сгушиха се тъжните, порутени къщици една в друга, жал да 
те хване само като ги гледаш. Вартоломей ги обикаляше и 
ги разпитваше за болежките им. И те, сиромашките,  споде-
ляха – я паднал покривът, я вятърът съборил комина нощес, 
я цялата градина била изровена в къртичини.   

– А мене ще ме продават утре – каза най-младата, опряла 
гръб в кметството и с очи, гледащи право в зелената гора.   

– А така! Това си е новина – развълнува се Вартоломей. 
– Ще проуча аз тая работа, забравил съм кой беше живял 
тука преди да опустее цялата махала.   

Въпреки калното време и болките в коленете, таласъмът 
се надигна, слезе от тавана и пое към къщата избраница, а 
вятърът задуха в лицето му. Дъждът щеше да се обърне на 
сняг, който да пари тялото му през излинялата и опадала на 
места козина. Вартоломей вървеше бавно, като внимаваше 
да не пропадне в канавката, където се беше събрала кална 
вода, покрита с кафява шума. Минаваше полунощ. Тала-
съмът безшумно влачеше загрубелите си пети из локвите и 
му беше студено-студено. Само да не вземе сега да се раз-
более.   

Къщата стоеше близо до площадчето съвсем будна и ня-
как разхубавена. Искаше ѝ се да запали няколко звезди в 
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прозорците си, като по чудо запазени здрави. Приканваше 
небесните светила да огреят нощта ѝ, защото трябваше да 
се стяга за утре. Беше булка, щяха да я женят. Вартоломей я 
огледа и му дожаля за старата хубавица. Реши да ѝ каже да 
не се престарава много, но после се отказа. Толкова щаст-
лива беше къщата тая нощ.   

Тропаха стълбите, една метла щъкаше наляво-надясно, в 
голямата стая  чергите се поизпънаха, подгънаха краищата 
си, за да скрият закъсаното, огледалото се ококори и подх-
върли, че кой знае защо вече вижда и в тъмното. Две-три  
продънени тенджери се подредиха чинно в зеещия долап, 
който, въпреки  ревматизма си, успя да затвори вратичката. 
Масата стоеше изправена на своите три  крака и репетираше 
стойката си – да не се килне утре на една страна, да не се  из-
ложи.   

Вартоломей се вдъхнови и започна да одухва прахоляка, 
луната  изневиделица се облещи право в очите му, готова да 
помогне и тя. Цяла нощ се стягаха. Къщата по едно време 
каза:    

– Дано да има деца. Дъските на пода са петимни за дет-
ски стъпчици.   

– Ще има, ще има – уверяваше я Вартоломей, окрилен от 
мечти. Вече си представяше как се крие зад дълги пердета, 
как вие тънко и изкусно, а детските очи се разширяват от 
изненада и страх.   

– Няма да ги плаша много – каза той на къщата. – Само 
колкото да събудя любопитството им.   

На сутринта селото беше облечено в бял кожух. Възду-
хът искреше, а слънцето се оглеждаше в прозорците. Къща-
та беше същинска булка. От покрива се спускаше воал от 
заскрежена паяжина, прозрачна дантела се беше надиплила 
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по  стрехите й. Вартоломей се събуди и за пръв път от тол-
кова години коленете не го боляха, гърбът му беше изпра-
вен и той с лекота заслиза от тавана.   

Чакаха целия ден, чакаха с възторг и умиление. После ча-
каха с надеждата, че нещо се е объркало, но ще се оправи. 
После чакаха някак по задължение. А когато съвсем се 
смрачи, къщата въздъхна и каза:   

– Може пък утре да дойдат...   
– Може – съгласи се Вартоломей.   
Съгласи се, но знаеше, че никой няма да прекоси малкото 

дворче, няма да се  качи по стълбите. Няма да тичат детски 
крачета из стаите. Таласъмът внимателно опря гръб на сте-
ната на къщата, погали я и реши тази нощ да не излиза на-
вън. Щеше да поседи с къщата, да потъгуват заедно. Дано 
поне снегът се позадържи, стига с тая отвратителна, лепкава 
кал.   
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ЧУДНАТА КЪЩА 

В края на селото се беше сгушила Чудната къща. И тя – 
изоставена, и тя – полуразрушена, но различна от остана-
лите съборетини. Таласъмът Вартоломей усещаше как ду-
шата му попива утеха всеки път, когато обикаляше нейните 
малки стаички и мутвачето.  

Повечето запустели къщи често се жалваха и плачеха, а 
той ги успокояваше. Една през друга му разказваха за себе 
си, канеха го на кафе с леблебия и див мед, на сладко от 
сливи. Понякога го изненадваха с тайна врата, забравен ко-
ридор, мазе, което миришеше на влага и мухъл, на сълзи и 
кръв. Вартоломей влизаше в къщите денем, за да поспи сред 
шарените черги. Виждаше как цветовете един по един бя-
гаха все към гората. Изпъстряха я и тя светваше, отваряше 
очи и се вторачваше в таласъмското му лице, на което ви-
наги се кривеше неясна усмивка: 

– Хайде, ела! 
Но Вартоломей се измъкваше, като промърморваше веч-

ното си извинение – къщите не могат без него, той е единс-
твеният жител на махаличката. 

Нощем Вартоломей както преди обикаляше уличките –
сега вече по навик. Стенеше по тавани и мазета, виеше по 
порутените стълбища, буташе нащърбените керемиди, ими-
тираше гласовете на животни и птици, надничаше с най-
страшното си лице в празните прозорци. Къщите проплак-
ваха, някъде се срутваше покрив, стена се напукваше от тол-
кова сълзи. Сънят на тези изоставени обиталища беше нес-
покоен, пълен със спомени. Те се будеха в утрото с мокри 
лица, но успяваха да се усмихнат с беззъба уста и веднага 
започваха да фъфлят своята история. И таласъмът Вартоло-
мей се чувстваше длъжен да ги изслуша. 
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Само Чудната къща винаги мълчеше. Тя пазеше своите 
тайни, заровени в мазето, скрити по ъглите или на тавана. 
Тези тайни мамеха Вартоломей, той знаеше, че някой ден 
ще ги чуе. Това мълчание на къщата създаваше за таласъма 
уют и спокойствие, а мутвачето му стана дом. 

Помнеше как се настани за пръв път – разбира се, на та-
вана. Но после откри кладенеца с жива вода и бързо-бързо 
слезе долу, по-близо до еликсира, който го съживяваше все-
ки път, когато умираше от самота. В мутвачето имаше кар-
тина – голяма, червена, сочна диня, прободена с нож, а сем-
ките – черни и лъщящи като очи, гледаха право отсреща, къ-
дето се мъдреше спукано и мътно огледало. 

Една нощ обаче всичките къщи млъкнаха. Грейна страш-
на, червена луна, която оцвети избелелите покриви. Тала-
съмът тъкмо слизаше от порутения таван на дядо Иван, дето 
беше ровил в сандъка му, за да търси един пищов, останал 
от Опълчението, и я видя. Чудната къща радостно танцува-
ше на лунната светлина.  

Предните две прозорчета светеха с полюшващите се пла-
мъчета на запалени свещи. Тихо и тъмно. Светът се сведе до 
една къща, която танцуваше в кървавата светлина. 

Вартоломей най-напред се постресна, после се озадачи, а 
накрая се зарадва – най-после в това затънтено място нещо 
се случваше. Той, изоставил тавана на дядо Иван, се плъзна 
безшумно по въздуха, а вятърът леко гъделичкаше косма-
тото му тяло. Тази зима беше понапълнял, защото се застоя. 
Много го боляха краката и не мръдна, докато не дочака мла-
дата  луна през март. Вещерското време започваше по пъл-
нолуние, та той се измъкна от паяжините и прахта и дълго 
кашля на двора сред радостните възгласи на нощните твари.  

Сега Вартоломей се промъкваше като сянка по прашната 
уличка, обрасла с трева. Какво се случваше с неговото село, 
където вече нямаше жива душа? Ей на, и баба Стойна умря, 
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лека ѝ пръст, преди две недели. Спомина се пред очите на 
Вартоломей, докато му казваше, че много ще ѝ липсва, за-
щото го чувала и все се надявала някога да успее да го види. 

Пътят стигна изгнилите тараби на Чудната къща и 
свърши. Таласъмът видя как вратата на мутвачето се отк-
рехна и едно детско лице ясно се открои на фона на мъжди-
вата светлина. После изчезна. Вартоломей трябваше да ми-
не през дворчето, за да надникне. Три момчета бяха нася-
дали на пода, наредили свещите в кръг, и си подаваха зе-
лени, овехтели картони. Виждал беше такива навремето при 
фелдшера на селото. Пишеха вътре кой от какво е боледу-
вал. 

– Дай да прочета за Шилото, ти кво се прайш, че можеш 
да четеш! – изкомандва най-високото и вероятно най-голя-
мото момче. 

– Нищо не се разбира – оправда се русият хлапак, дръпна 
от цигарата, която държеше между пръстите на лявата си 
ръка, и я подаде на високия заедно с докторския картон. 

– Георги Мариянов, майка Марияна Ангелова, баща – 
неизвестен. Роден на... дрън, дрън, дрън... Прегледи, вак-
сини. Даден за осиновяване на 8 май 1989 година. 

– Това да не е баща ти, бе! Търси картона на Шилото. 
Трябва да има адрес. Ще го открием. В града ще бяга Ши-
лото, няма къде другаде. Там живеел дядо му, пари ще му 
иска, знам аз.  

И момчетата продължиха да ровят в найлоновия плик, 
където бяха наблъскани медицинските картони, вероятно 
откраднати. 

Беше вече среднощ. Захладня. Свещите догаряха и за-
почваха да гаснат една по една. Момчетата се натъркаляха 
по пода и заспаха. Не бяха открили нищо за Шилото. 
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Вартоломей стоеше, залепен за прозорчето,  и си мис-
леше, че таласъмската му съдба го беше срещнала със сира-
ците от дома в селото отвъд голямото било, на няколко ки-
лометра оттук. Само веднъж беше ходил в това село – 
имаше магазин и поща. 

Таласъмът реши да остане до сутринта, за да изгони де-
цата и да ги върне обратно. И тихо се промъкна през про-
цепа на вратата, угаси последната свещ, настани се до тях. 
Някаква сладост се разля в старческите му вени. Тя възпи-
раше древния инстинкт да плаши, да стряска, да мисли как 
най-сетне да сътвори своето Голямо Зло. Усещането за бли-
зост с тия деца, изоставени от света, го завладя и го удави в 
кротка тъга, която все още не разбираше. 

Вартоломей се събуди с мисълта, че не може да диша. 
Един глас крещеше. Паниката и страхът го удариха в нозд-
рите заедно с дима. Чудната къща гореше и децата стояха 
безпомощни като гергьовски агънца.  

Вартоломей се окопити. Реши, че до злото има още 
време. Изведе децата от пожара изненадващо лесно. Те гле-
даха с полудели очи и сякаш нищичко не разбираха. 

Огънят плъзна към таласъма и припари под нозете му. 
Само като гледаше пламъците, му се завиваше свят. Чудна-
та къща вече плачеше от болка, но пак дума не продумваше 
за помощ. Вартоломей помисли, че ще умре днес. 

– Е, нищо! Нали навърших двеста години. 
Видя кофата до вратата, грабна я и хукна към рекичката 

зад къщата, изтъняла, скрита зад дърветата. Дълго гаси огъ-
ня или поне на него му се стори дълго. И пак Голямото Зло 
му се изпречваше като мисъл, която мразеше и обичаше ед-
новременно. 

Таласъмът не видя кога децата се разбягаха по гората, но 
зърна едно същество, което дебнеше и се криеше. Шилото. 
Накуцваше и стъпките му бяха като на хищник. 
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– Ааааа! Не си познал, приятелю! Ти сътвори своето го-
лямо зло, сега аз ще ти покажа моето. 

И Вартоломей тръгна след тъмната фигура. Сърцето му 
таласъмско ликуваше. След него къщата също крачеше, гле-
даше да не обърква стъпките, често кашляше от пушека и се 
задъхваше по стръмнините. Повече отвсякога беше щаст-
лива. 

Шилото спря и седна до един храст. Вартоломей се про-
мъкна почти до него и реши да го огледа добре. Момчето 
беше доста по-голямо от другите деца, главата му – обръс-
ната. Седеше на една страна и разтриваше глезена си. Тала-
съмът се обърна да види къде беше останала Чудната къща. 
Тя трудно се провираше през храсталака, та прелиташе над 
него, разтворила широко прозорци, за да може да диша. По-
маха ѝ, усмихна се с кривата си уста. После седна до Ши-
лото, който беше затворил очи и като че ли спеше, отпуснал 
ръце върху щръкналите си колене, лицето му луничаво и ня-
как изтощено, изцедено. Сякаш нямаше кръв в него, тол-
кова бледо стоеше на фона на новия ден. Мръщеше се от 
усилието да запази нещо – мисъл ли, тайна ли. 

Тогава таласъмът се промъкна безшумно в съня на Ши-
лото. Там беше дълбока нощ, имаше дълги коридори и стаи. 
В една от тях мъжка ръка държеше колан и удряше по гърба 
малко момче. Не се чуваше нищо. Гръбчето на детето се на-
шари с червени ивици като селска черга. 

– Ето ти едно голямо зло, което можеш да промениш – 
помисли си Вартоломей. 

Мъжът ръмжеше, мляскаше, плюеше, удряше с наслада, 
въздишаше от удоволствие и не спираше, не спираше... 

Вартоломей застана пред него и осъзна колко жалък е 
той самият – дребен, с опадала козина, с ревматизъм и стар-
ческо дишане. Но събра целия си кураж, повика мислено си-
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лата на дедите си, мобилизира цялото си въображение и на-
мери думите, които спасяваха. Пазеше ги в душата си, оне-
зи, свещените думи, необходимите думи. И ги стовари вър-
ху насилника отчаян и уплашен до смърт. 

Мъжът изпусна колана, обърна изумено глава и Варто-
ломей видя грозната гримаса на безпомощен звяр, който 
знае, че е спрян и повече не може да убива. Нямаше пожари 
в съня на Шилото. 

Полека-лека Вартоломей го поведе към чудната къща. 
Влязоха в мутвачето. Картината с динята беше поизгоряла, 
но все още очите ѝ гледаха в опушеното огледало. Ножът 
разрязваше сладкия плод на две половини. Шилото отвори 
очи и се загледа в червеното. Ножът сякаш го хипнотизира-
ше. 

– Вземи го, вземи го! Сладък плод, разрежи го, разрежи 
го! 

Вартоломей пееше и побутваше момчето напред. Сър-
цето таласъмско биеше, усещаше сила, беше всемогъщо! 
Ето го неговото Голямо Зло. Най-сетне щеше да слезе в Зе-
мята под всичките кладенци, най-сетне – у дома. А ножът 
блестеше в ръката на Шилото, примамливо го викаше да 
прободе с него самотното си сърце. Огледалото вече не го 
отразяваше. 

И тогава таласъмът видя червените ивици по малкото 
детско гръбче. И разбра, че не ставаше за ролята на злодей. 
Никога нямаше да слезе в земята на дедите си. Взе ножа от 
ръката на Шилото – нежна, детска ръка, която сияеше в сум-
рака на изгорялата стая. Хвърли ножа, но стисна ръката. И 
двамата влязоха в огледалото едновременно. Знаеха, че зад 
него имаше кръстопът. Щяха да застанат там – Вартоломей, 
Шилото и Чудната къща. И като в приказките да изберат 
най-щастливия път. 
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КЛОУН   

Таласъмът Вартоломей посрещна Чудната къща, която и 
това лято не се лиши от  пътешествие.    

– Казвай! – нямаше търпение да чуе разказа ѝ за Голя-
мото село, където беше ходила на  панаир. – Клоуни имаше 
ли?    

Къщата бършеше прахта от керемидите си и потракваше 
с капаците на прозорците.  – Имаше, имаше... Даже единият 
ми заприлича на тебе.   

И Чудната къща, разперила като поли пердета с оръфани 
краища, хукна да си намери дворчето. Позна си го по двата 
клонати ореха, зашумени, с леко изпръхнали листа. Коро-
ните им приличаха на отворени шепи, които искаха, но не 
можеха да се докоснат. Краят на лятото идваше, дните ста-
ваха по-къси, а в тежката сянка на орехите понякога чак  
втрисаше.   

Чудната къща се настани като квачка в полог и замъти 
спомените си. Какви ли пиленца щяха да се излюпят?   

Вартоломей пристигна задъхан и ядосан. Как пък не пос-
тоя малко с него тая  кокона! Седна на прага ѝ, без думица 
да обели. Мълчеше на инат.   

Превали пладне, рекичката в дерето се беше разбъбрила. 
Тя знаеше, че скоро щяха да я задавят сухи листа, клонаци, 
хорски боклук, и се оплакваше на тополите   

Вартоломей се отсърди, разбира се, и пак подхвана:   
– Разкажи за клоуните.   
Къщата помълча още малко, после рече:   
– Ще ти покажа един, но ще го пазиш в тайна. Скрий се 

да не го уплашиш...   
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Чудната къща отвори вратата си и избута на слънцето 
един истински клоун, ама съвсем, съвсем истински. Лила-
вата перука беше поизместена малко встрани и се виждаше  
олисялото му теме. Имаше кръгъл червен нос, оръфано 
елече върху риза с неясен цвят, широк панталон на избелели 
синьо-сиви квадрати. Нямаше само клоунска шапка. Сигур-
но си я беше загубил. Вартоломей се впечатли. Магия стори 
къщата, вещица е тя, скрила е пачите си крака да не я запо-
дозрат.   

– Прабаба ми е била вещерско обиталище, вдън горите 
живеела. Да мога да летя, ми е от нея. Хайде, излизай вече 
от храсталака! – обърна се към Вартоломей Чудната къща и 
се изкикоти, стрехите ѝ се разпляскаха – досущ криле на 
птица.   

Клоунът стоеше на прага ни жив, ни мъртъв. По-скоро 
мъртъв, така си мислеше човекът, докато слушаше бъбре-
нето на къщата. А Вартоломей се чудеше дали не беше  из-
рекъл на глас своето предположение.   

Таласъмът се приближи до човека, хвана го за ръката и 
каза:   

– Не се плаши. Къщата те е довела да ни погостуваш.   
Клоунът поседна на тревата, отри лицето си с ръкав.   
– Аз само исках да преспя някъде. Пък се случи и панаир, 

изкарах някой лев.    
Човекът бръкна в джоба на панталона си и извади шепа 

монети, поднесе ги почти  до очите на Вартоломей:    
– На, гледай!   
Таласъмът се взря състрадателно в стария клоун, сбръч-

каното му лице приличаше на съсухрена ябълка, по бузите 
бяха избили гнили петна.   

Къщата отвори всичките си здрави прозорци и бодро за-
яви:   
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– Тука ще ти е добре, приятелю. Проветрявам заради те-
бе. Настанявай се, няма да ти  липсва нищо.   

Човекът я погледна и се усмихна. И понеже всички мъл-
чаха още дълго, понеже  вече се свечеряваше и слънцето по-
червеня зад планината, таласъмът Вартоломей каза някак 
авторитетно:   

– Зачисляваме те в трупата, човече, театър имаме в село, 
магия ще правим...   

И всички ясно видяха как слънцето, преди да полегне зад 
ридовете, им намигна.   
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ВОЙНА   

Пътят към долната земя минаваше през сухия кладенец. 
За последен път Вартоломей беше вървял по него в една от 
военните години. Трябваше да се бяга от бомбардировките, 
беше повлякъл със себе си и децата на съседа, та бра стра-
хове, докато стигнат до покрайнините на долното село. А то 
досущ приличаше на  горното, само дето нямаше слънце, не 
трепкаха звезди, тъмнината беше мека, кадифена, упойва-
ща. И който дойдеше в тая мрачна земя, сякаш заспиваше.  
Започваха да го люлеят едни сънища, едни чудеса, сбъдваха 
се всякакви странни желания, човек трудно се откъсваше от 
такова преживяване. Хората се застояваха, опипваха мрака 
с пръсти, хем му се чудеха, хем се плашеха от него. А когато  
излизаха местните, беше страх, изумление, но и радостно 
облекчение.   

На Вартоломей тоя свят на сенки не му допадаше много. 
Очите му все търсеха цветове и форми. И таласъмът винаги 
си тръгваше по-рано от предвиденото. През оная военна го-
дина обаче се бяха случили неща, които и до днес никой нe 
може да забрави. За някои от тях Вартоломей лично ми раз-
каза и аз ще ви предам чутото дословно, защото съм орисан 
да бъда паметта на света.   

 
***   
Когато се чу сирената, монтирана върху покрива на 

кметството, времето за  моите нощни разходки изтичаше и 
таман бях свърнал в една уличка, готвейки се за последна 
обиколка. Сепнах се, притесних се, защото изведнъж нас-
тана суматоха, хората хукнаха, заслизаха по изби и мазета, 
а внучетата на съседа плачеха, понеже дядото го нямало, из-
чезнал бил.   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

120 
 
 
 

Хванах за ръка по-малкото, завиках: ,,Къде се е дянал то-
зи старец?“, ама децата зареваха още по-силно и нищо не се 
разбра. Дядо-Ивановата изба беше дълбока, хладна, мири-
шеше на джибри. Побутнах децата надолу, те подсмърчаха 
и  бършеха нослета с мръсните ръкави на ризите си. Изшът-
ках им да стоят мирно и  излязох на двора, за да потърся дя-
дото. Надникнах няколко пъти в кухничката, после в собата, 
влязох в кошарата при козата. Тя въртеше глава наляво-на-
дясно,  готова всеки момент да побегне. Нямаше го стареца, 
вдън земя пропадна. Самодива  ли го отвлече?   

– Глупости! – казах си. – Кой знае къде се е сврял от 
страх.     

После се усъмних, защото дядо Иван не би изоставил 
внучетата си. Ама знае ли човек, понякога хората ни изне-
надват.   

Тръгнах обратно към избата, защото се чу бученето на 
самолет. Демон мой, нека ни отмине! С какво толкова е важ-
но селцето ни – незначително, невзрачно? Една душа му е 
останала. Преди да сляза по стъпалата, ясно видях как в края 
на  селото избухна пожар, гъст дим се понесе над дворовете, 
а аз полудях от страх, защото големите пламъци винаги ме 
ужасяваха.    

– Към кладенеца, към кладенеца! – закрещях и хукнах. 
Бях отминал съседната  къща, в чийто двор кокошките, неп-
рибрани, бясно се щураха и кудкудякаха в някакво птиче 
умопомрачение, което на мене ми се стори съвсем нор-
мално в  създалата се ситуация. И тогава си спомних за де-
цата.   

– Дявол мой, как можах да ги забравя!   
Върнах се. Малкото носех на гръб, а голямото стисках за 

китката, до посиняване го стисках.   
 И да, тогава, точно на пътя се спънахме в едно дяволче, 

клекнало в селския прахоляк, което се блещеше насреща ни, 
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а опашката му трепереше неестествено. В първия момент 
помислих, че е дошло ненавреме за безсмъртната ми душа, 
после съобразих, че и то е много уплашено. Бомбите бяха 
свършили своето и сега в развалините се настаняваше 
смъртта. Двата свята се докосваха, а дяволчето се беше за-
лутало между тях. Войната отваряше врати към отвъдното 
и никой не знаеше  дали щяха скоро да се затворят.   

– Тръгваш с мене! – извиках на дяволчето и то, за моя 
почуда, веднага се подчини.   

Сега вече бягахме през димящото село – аз, един пани-
кьосан таласъм, и три деца, нищо, че едното беше от долния 
свят. Когато стигнахме другия край на селото, вече мислех, 
че никога няма да открия сухия кладенец. Но след послед-
ната къща, чийто горен етаж беше хлътнал, видях кухото му 
око... Две жени с черни забрадки кършеха ръце пред къщата 
и виеха на умряло. Обърнаха глави към нас, но не ни забе-
лязаха. Прегърнах децата и се заспусках в кладенеца. Усе-
щането за щастливо избавление ме връхлетя и аз извиках 
към войната:   

– Спасени, спасени...     
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ПЕЙКАТА   

Вартоломей се озова на железопътния прелез. През се-
лото минаваха влакове, един от тях все още спираше на 
овехтялата гаричка. Понякога от него слизаше  самотен път-
ник, понякога се качваше жена с пълни торби. Началникът 
на гарата заставаше мирно точно в 10 и 44 с най-сериозното 
изражение на повехналото си  лице. Таласъмът обаче очак-
ваше нощния влак, който преминаваше, намалил  скоростта 
и облещил се с всичките си прозорци срещу тъмните къщи.   

Беше рано, затова Вартоломей се заприказва със старата 
пейка. Винаги се питаше как беше оцеляла на перона, къ-
дето през младите ѝ години влюбени дълбаели имената си 
по зелената ѝ кожа, тъпчели я с обувките си, от време на  
време пияница повръщал или пикаел в краката ѝ. Вартоло-
мей слушаше историите на пейката и се наслаждаваше на 
думите.   

Обичаше разказа за войника. Преди да се превърне в па-
метник там, насред  селското площадче, този войник бил чо-
век от плът и кръв.   

– Ама не съвсем – каза пейката, – щото преди да го отнесе 
войната, момчето май вампиряса.   

– Ма живо ли вампирясало? – не се даваше Вартоломей. 
– Много лъжеш ти, всеки път добавяш по нещо ново.   

И таласъмът свойски потупа пейката по приведения ѝ 
гръб.   

– Тебе лъжа, мене истина, ама спомените изникват един 
по един като прашни лъчи в изоставен таван.   

– Как му беше името на войника?     
– От родата на Ванчовите, трябва да си чувал за тях, от 

долната махала. Къщата е на кръстопътя, там, дето се пре-
сичат посоките към лозята и към реката.   
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Вартоломей кимна:   
– Старият Ванчо на всеки събор все едно и също казваше: 

,,От вас баниците, от мене виното“. Много лозя имаше.   
Таласъмът беше минавал покрай къщата на кръстопътя. 

Виждаше как и нея разрухата я гризеше като болест. Беше 
голяма, с два чардака, а навремето под тях имало и смесен 
магазин.   

– Всичко продаваше старият Ванчо – продължаваше раз-
каза си пейката, – ама не даваше на сина си да застава зад 
тезгяха. Готвеше го за поп в новата черква, която самият 
той, Ванчо, щял да построи. Пари бол, лозята му раждаха 
като омагьосани. Хората викаха, че знаел дори как водата от 
реката да превърне във вино. Продаваше чак във Влашко.   

Смълча се пейката, Вартоломей задряма и се отпусна. 
Бодна го стърчащ пирон, та се разсъни, после го накова 
криво-ляво с един камък. Ослуша се, да не вземе да проспи 
влака. Беше тихо, стаичката на дежурния не светеше.    

– Разкажи за войника. Никога не изричаш името му. 
Страх те е.   

– Страх ме е. Веднъж казах името му на глас и той дойде. 
Ей тъй на, измъкнал се от паметника и дойде да седне при 
мене. Плътеник ли, вампир ли, призрак ли... Не ги  различа-
вам много аз.   

Очите на таласъма светнаха.   
– Разкажи, разкажи, обичам тази част от твоята история.   
Пейката сякаш се намести по-удобно върху изронените 

плочи на перона, проскърцаха изтънелите ѝ дъски. Варто-
ломей наостри уши.   

– Старият Ванчо започна градежа на църквата в понедел-
ник. Бяха надошли дюлгери и от съседните села. Големееше 
се Ванчо, ходеше като петел, на всяко нещо намираше ку-
сур. Имаха му страх майсторите. Сградата набираше ръст с  
всеки изминал ден. Тогава дойде войната, дойде внезапно. 
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Привечер обявиха мобилизацията, глашатай обиколи цяло-
то село. А на заранта Ванчовият син, още момче, се записа 
доброволец. Като пред очите ми е – трима войници зами-
наха него ден,  Ванчо, щом разбра, заряза черковния градеж 
и легна болен. Дълго таеше клетвата си, ама не издържа 
сърце човешко, една тежка нощ я изрече, на глас я изрече: 
,,Син си ми, но те проклинам!  Не с ангелите праведен, с де-
моните грешен да бъдеш! Моята греховна душа ще е там, да 
гледа“. И казват, още същата нощ склопил очи.    

Докараха тялото на момчето с товарния влак, граната го 
убила, на парчета го събирали.   

Пейката замълча, в стаичката на дежурния светна.   
– Видях момчето. Видях го да седи върху капака на ков-

чега си, цяло-целеничко –  продума пейката и студен вятър 
лъхна от нея. – Чух го да казва, че си е изгубило името.   

Дежурният железничар излезе на перона и спусна бари-
ерата на пътя. Вартоломей стана от пейката, погали я и обе-
ща пак да намине. Влакът вече се нижеше покрай малката 
гаричка. Един войник влезе в последния вагон. Никой не го 
видя освен детето в коридора. То дръпна майка си и попита:    

– Войниците могат ли да се качват в движение?   
Майката кимна:   
– Разбира се, те са бързи.   
Детето пак попита:   
– И през затворена врата ли?   
Майката не го чу, гледаше си в телефона.  
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У ДОМА   

Вартоломей върви след Божо и се оглежда наоколо. Съв-
сем се бяха  опразнили къщите в селото. Даже не се разбра 
кога толкова народ се разпиля. На две махалички бяха раз-
делени някога от Бога хората тук. Мястото беше хубаво, но  
не живееха в сговор. Равно е, поле тепсия, казваше бабата 
на таласъма, ама душите им грапави, все на лошавина го из-
биват.     

Божо го мислят за умствено слаб, щото не го свърта у 
дома, не може да стои  на едно място, непрекъснато се щура 
насам-натам. Почне нещо да прави и се зазяпа по друго. Или 
внезапно, с лекота зарязва всичко и всички и хуква наня-
къде. Без грам съжаление или чувство за вина. Казват, че 
има сърце на врабец.   

Ама точно днес в гърдите му пърха орел. Намерил е на 
татко си апарата, дето прави най-хубавите снимки. Поочу-
кан, без лента, но за Божо си е цяло съкровище.  Ще ходи из 
къщите, ще снима за спомен. Най-напред ще влезе в църк-
вицата. Тя е заключена, ама в стената откъм сляпата улица 
има дупка. Колко пъти се е провирал той и е стоял в сум-
рака! Притихнало, кротко, сънено място. Иконите са почти 
без очи. И те ослепяха от толкова взиране в тая тъмница. 
Нощем само мишки сноват наоколо. Тук Вартоломей вижда 
как Божо снима Божията майка и Исус – вдигнали длани 
срещу него, сякаш го предупреждават за нещо. Таласъмът 
стои навън и само занича в мрачината.   

После Божо отива в училището да намери класната си 
стая и първия чин,  дето седяха с Иванчо Дребното. Другите 
деца все ги биеха, но те се държаха заедно. По-малко бо-
леше така. Дребното, завалийката, го сгази някакъв тира-
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джия,  който заспал на волана, а на пътя му се оказала тара-
тайката на Иванчо. Грозно и тъжно беше. Божо снима чино-
вете, сбутани на купчина, вратата на стаята виси на  изкър-
тените си панти, всичко плаче за боя и грижлива ръка. 
Щраква и стената, на  която все още висят в рамки Ботев и 
Левски – като обесени.   

А най-накрая днес ще обиколи уличката, където отколе 
живееха само той и  дядо му. В дъното ѝ, в една от празните 
къщи, наскоро се настани семейство цигани. Много са, все 
ги броят със стареца и все ги изкарват различно.     

Върви Божо по уличката. Слънцето грее в очите му, свет-
лините се прескачат, цветове танцуват из прахта. Снима 
дървото, по-старо от селото и все още живо. Снима го пак – 
този път не срещу слънцето.   

Зад Вартоломей и Божо някой тича. Гласове и смях. Не е 
добър този смях.   

– Ето го идиота бе! – Божо чува и се учудва, че говорят 
на български. Вартоломей е изненадан, чувства се отмалял 
и безпомощен.   

Божо върви и мълчи. И таласъмът е онемял. Гледат в кра-
ката си.   

– К’во тарашиш из дворовете? – питат гласовете. Над-
викват се един през друг.   

– Дай да видиме к’во си задигнал!   
Една мургава ръка сграбчва апарата. Божо вика уж, но 

нищо не излиза от свитото му гърло. Само маха с ръце и 
рита, рита, рита... А после става тъмно.  Мисълта, че е у дома 
си, вече не го напуска...   

Вартоломей се качи на своя таван и три дена не излезе 
оттам.     
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СТРАХ     

Вартоломей се премести на тавана на Лулчовата къща, 
голяма, все още здрава, течеше само покривът, и то при про-
ливен дъжд. Вчера таласъмът видя, че и прозорец се беше 
счупил.   

Лулчовата челяд се разпиля по света, а самият Лулчо се 
спомина преди три есени. Дойдоха чак от Америка да го по-
гребат внуците му, пристигнаха с лъскави автомобили и на 
Вартоломей му се изкриви вратът да наднича към улицата 
от съседния хамбар. Поизбърсаха една-две сълзи, обещаха 
на кмета да помогнат за поддръжката на гробището и си за-
минаха. А кметът таман се беше наканил да ги моли за още 
някой лев, защото покривът на църквата също имаше нужда 
от ремонт.   

Вартоломей усети в очите си червената като кръв луна и 
си каза, че всичките къщи са с разнебитени покриви и пла-
чат за майстор. Разнебити се целият ни живот, мислеше та-
ласъмът, ето и аз – заседнах в селската кал и ни напред, ни 
назад.   

Отнякъде се чу вой на чакал. Вартоломей слезе долу, от-
варяше и затваряше кепенците на прозорците, завихряше се 
из ъглите, на пустата уличка отпусна  цялото си гърло и зави 
протяжно до самозабрава. Чакалът това и чакаше, присъе-
дини се, а червената луна се накърви още повече.   

Таласъмът тъкмо вземаше едни почти невъзможни висо-
чини и... млъкна. От някакъв запустял двор излезе човек и 
застана на пътя. В първия момент таласъмът се стресна, но 
после си даде кураж и се доближи до непознатия.   

– Добра стига, човече – смирено продума и зачака отго-
вор.   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

128 
 
 
 

Непознатият промърмори нещо за поздрав и вдигна яка-
та на якето си.   

– Нещо не можем да заспим, а? Кървава е луната, не е 
време за сънища – каза  Вартоломей и се позасмя. После раз-
позна човека срещу себе си.   

– Ти да не си писателят от другата махала? Чух за тебе, 
разправят, че легенди събираш, таласъми гониш, за долния 
свят роман пишеш.   

– Говорят си хората... Най-вече оная устатата, Градската 
дето ѝ викате.   

Паузата беше дълга, трудно поносима за Вартоломей, за-
щото го мъчеше любопитството.   

– Искаш ли да ме питаш нещо?     
Непознатият запристъпва от крак на крак.   
– Да поседнем някъде – предложи. – Нощта ще бъде 

дълга.   
Вартоломей се огледа и реши да заведе човека на пло-

щада, при паметника на загиналите през балканските войни. 
Там имаше пейка до изронената отстрани, пресъхнала вече 
чешмичка, над която бдеше позеленяло от времето ангелче 
с едно крило. Тръгнаха, луната ги последва, а когато сед-
наха, няколко звезди се скупчиха над главите им, като си 
шушукаха нещо.   

– Наистина се надявах да те срещна – каза непознатият, 
– но не съм те следил, нито съм те гонил. Обърках се в го-
рата, накрая излязох на вашия път, а в тая махала още не съм 
стъпвал. Скрих се да дочакам утрото, да не ме видят само-
диви и нощни твари. И ето ни сега... Старците отдавна те 
одумват, разказват какви ли не истории за теб...   

Човекът замълча в очакване, Вартоломей въртеше в ла-
пите си едно изядено от молци бомбе, което беше намерил 
в раклата на баба Стойка.   
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– Виж, аз скоро няма да се връщам на долната земя. Ама 
да ти кажа право, поизравниха се възможностите, ония долу 
са много предприемчиви и умеят да копират всичко от света 
на живите. Цвят и плът не могат да докарат само, плът, ко-
ято да кърви.   

Писателят видимо потрепера, а таласъмът се позасмя:   
– Страх ли те хвана, или студ те прониза? Хладно е тази 

нощ, гледай какви са изцъклени звездите, а небето – бистро 
като сълзата на ангел.   

– Не ме е страх, ама ми прилошава само при мисълта за 
кръв. Това ми остана от катастрофата... Тогава с часове ле-
жах до жена си, заклещен в разбития автомобил, и гледах 
как кръвта ѝ изтича. Забелязал ли си колко много цветове 
има човешката кръв? От първата капка до последното съ-
сирване.   

Таласъмът се опита да улови погледа на човека до себе 
си, но той беше затворил очи.    

– И не можех да припадна, а много исках! Натрошени 
ребра, извадено рамо... И толкова. А от жена ми изтече всич-
ката кръв, с нея сякаш и моята душа изтече.     

Вартоломей слушаше разказа на човека и ясно долавяше 
болката му. Но долавяше и оная ужасяваща, но и опияня-
ваща го мисъл, която се мяркаше в съзнанието му – жив съм, 
боже, колко е хубаво, че съм жив...   
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ДА СЕ ПРЕКРЪСТИШ     

Вартоломей не подозираше, че дядо Огнен е предал богу 
дух. Влезе само за да провери дали старецът е угасил свещ-
та. Тия дни в селото нямаше ток. И го видя  – катурнал се 
със столчето, лежи до масата, мушамата се свлякла, хлябът 
паднал на пода, чинията с нарязаното доматче и парчето си-
рене стои преполовена.   

Таласъмът разбра, че на дядото вече не може да му се по-
могне, но за всеки случай го поразтърси. Нямаше съмнение 
– Огнен сега беше сред ангелите и сам Господ го разпит-
ваше за новините от селото.   

А селото беше на умиране, старците си отиваха един по 
един. На Вартоломей не му оставаше друго освен да се пог-
рижи за мъртвите, щом живите не можеха. Вдигна дядо Ог-
нен и го остави на кушетката, чиято пружина беше хлътнала 
по средата. Подложи му шарената възглавница и се разше-
та. Първо загреба две кофи вода от рекичката и ги изля в ко-
ритото. После съблече стареца и го сложи внимателно в 
мътнеещата вода. Устата на мъртвия зееше, очите му бяха  
отворени. Вартоломей постави лапата си върху тях, но те не 
се склопиха.   

– Нека е! – рече си таласъмът. – Окат беше Огнен при-
живе, нека погледа тоя свят още малко, санким после ще му 
е пред очите само другият.   

Върза устата с една кърпа и внимателно започна да мие 
кокалестото тяло. Внезапно му се прииска на Вартоломей 
да попее. И наистина извиси глас сред замръкналото село, 
сред високата трева и бурените, сред стотиците светулки, 
под паянтовия покрив на дядо-Огненовата къща. Пееше за 
долната земя, която не беше виждал дълги години и към ко-
ято го теглеше от време на време. Знаеше, че все още не е 
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сътворил Голямото Зло, няма да го приемат своите, от лош 
материал се оказа  направен. Добре че остана с безсмъртната 
си баба, да го подкрепя. Когато беше млад, ѝ се сърдеше, че 
все мърмори, все акъл дава. Ама сега разбираше – от обич е  
било, от обич и грижа.   

Попя Вартоломей на стареца, премести го пак на кушет-
ката, не скръсти ръцете му, че се боеше от кръст. И молитва 
не каза, но нали му попя, нека това му е молитвата. Дълго 
стоя до стареца, мълча, после отново му поговори нещо за  
долната земя. След това му рече:   

– Няма да те нося до селските гробища, дядо. Далече са, 
иска ми се близо до мене да си.   

Малко преди разсъмване Вартоломей взе лопатата и из-
копа трап в двора, там, където често седяха заедно таласъм 
и човек. Зави тялото в покривката на леглото, положи го с 
почит и тъга, пак понечи да го прекръсти. Сърцето му се  
разлюля, космите по ръцете му щръкнаха.   

Земята миришеше на живот, небето избелваше тънък 
покров. Помоли се таласъмът на своя демон да му прости, 
измънка „мечка страх, мене – не“ и прекръсти стареца. Не 
се стопи грешното таласъмско тяло, не плъзна разяреното  
братство. Само вятър задуха, нещо му говореше, но Варто-
ломей отказа да го  слуша. А луната скри лицето си, та да не 
гледа.   

Таласъмът нахвърля пръстта с лопатата, изравни я. Пос-
ле сложи на гроба нишан, за да знае къде точно да посади 
дърво. Първите лъчи на слънцето изгориха очите му.   

     



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

132 
 
 
 

ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ,            

ИЛИ ИГРАЧКАТА   

Пепо гледаше безгрижно на живота и си играеше с него 
на криеница. ,,Няма ме, има ме!“ – викаше с пресъхнало 
гърло, защото още не бяха докарали ,,Ариана“,  а той вече 
час висеше пред кварталния магазин. Беше обул на босо 
маркови маратонки втора употреба, спечелени на зарове в 
едни по-добри времена. Макар износени, все още му вър-
шеха работа.   

Като чу думата ,,работа“, Пепо ми се ухили глуповато, а 
аз реших да почакам заедно с него ,,Ариана“-та, надявах се 
да има коледна промоция. Влечеше ме надписът под капач-
ката, някак магически ми действаше, като любовно посла-
ние. Пепо тъпчеше в калта с вехтите си маратонки и мърмо-
реше: ,,Феята, феята избяга...  Опитайте отново!“. Всъщност 
той не ме виждаше, само чуваше моите мисли, защото бях 
станал другото му ,,аз“ и го следвах всеки ден от входа на 
блок 489 до  стъпалата на магазина в трафопоста, точно 1800 
крачки. Броихме ги една вечер –  аз, Пепо и дебелата ,,Ари-
ана“, която двамата бяхме прегърнали любовно.   

И да ти кажа, приятелю Вартоломей, в онзи ден всичко 
се обърна с главата надолу – точно по принципа на късия 
разказ, измислен от някой си Алексей  Толстой. Между две 
бири трябва винаги да има ,,но“ и запетая пред него, ако си  
грамотен, разбира се... Пак чакахме ,,Ариана“-та. Валеше 
нещо като сняг, Пепо този път беше обул маратонките с чо-
рапи и пак потропваше нетърпеливо до стълбите на квар-
талния магазин. Хора влизаха и излизаха. Пазаруваха в 
очакване на празника. Отваряха пликчета, развинтваха ка-
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пачки, триеха билетчета. Чудесата се бавеха в коледния тра-
фик, а ние с Пепо бяхме от най-нетърпеливите. Един съсед  
реши да поостане с думите: ,,Абе, като гледам, и тая година 
май са вдигнали акциза на алкохола“, но Пепо го погледна 
с безразличие и продължи да тъпче рехавия снежец, който 
под марковите му пети се замесваше в кална коледна пита. 
Аз също бях загубил интерес към темата за ценообразува-
нето още в зората на демокрацията.   

Когато докараха ,,Ариана“-та, Пепо живна малко, но до-
лавях у него някаква неясна тревога. Май се върна към трав-
матичен спомен от детството, когато майка му го накарала 
да мие цяла седмица чиниите само защото не написал до-
машното си по математика. Дааа! Някакви тъжни мисли се 
рееха около мен като началото на онова стихотворение – ,,И 
скучно, и грустно...“. Аз ги отхвърлях и услужливо помагах 
на Пепо да преполови втората „Ариана“. Беше 24 декември, 
10 часа сутринта – време, когато джуджетата вече би тряб-
вало да товарят подаръците в шейната на Дядо Коледа.   

И тогава, приятелю, Пепо хвана едно квартално хлапе за 
врата и му взе играчката от ръцете. Тая играчка беше малка 
и мазна, извадена от пакет „Зрънчо“,  но детето ѝ се радваше 
много, дори не беше опитало още онова наивно изкушение,  
наречено „Заю Баю с лук“. Аз не се изненадах, понеже Пепо 
напразно очакваше да спечели нещичко от капачките на лю-
бимата си „Ариана“. Ама пуст късмет – винаги при другите, 
винаги  не за него!   

  Детето онемя, някакъв дядо се опита да се намеси, но 
като срещна очите на похитителя, се отказа. Играчката по-
тъна в десния джоб на скъсаното яке на Пепо. Тук вече не 
помнех и аз коя употреба беше.    

  И чудото ни връхлетя... Седяхме на високи столове и 
сглобявахме играчки. Помагах на Пепо, доколкото можех, 
да поставя главата на Цар Лъв върху плюшеното му тяло. 
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Но пръстите, свикнали с диаметъра на ,,Ариана“-та, сега бя-
ха  безпомощни. По лицето на Пепо се стичаше пот, студена 
и лепкава, очите му гледаха уплашено. И съвсем трезвено. 
Толкова трезвено, че си помислих: ,,Халюцинираме!“. Две 
джуджета пъргаво ни обикаляха и зорко следяха дали спаз-
ваме всички изисквания за качество. Пепо беше сглобил по-
редния Цар Лъв и го оглеждаше с критично око. ,,Да не взе-
ме сега да му хареса новото поприще“ –  помислих с извес-
тно разочарование, защото виждах моя човек в ореола на 
новото му себенамиране.   

Времето напредваше, Коледата се приближаваше, играч-
ките се трупаха в шейната. Пепо получи похвала от джу-
джетата, защото беше открил нов и много бърз начин за 
сглобяване на Цар Лъв и така бе повишил производител-
ността в  работилницата с 15 процента. Дадоха му майстор-
ско свидетелство и той го пъхна в джоба си при пластмасо-
вата играчка на кварталното хлапе.   

А после пак се озовахме пред магазина, до стълбите, и 
както винаги чакахме  ,,Ариана“-та. Едно дете излезе с пакет 
„Зрънчо“ и нетърпеливо го отвори. Нямаше играчка, не 
беше спечелило. Погледна ни с насълзени очи, после ги из-
бърса с опакото на измръзналата си ръчичка. Коледата беше 
дошла и раздаваше късмети, но нещо с бройката се беше 
объркало. Тогава Пепо бръкна в захабеното си яке и извади 
един прекрасен Цар Лъв. Постави го в ръцете на детето, ко-
ето гледаше изумено. Тогава всички ясно чухме възторже-
ния и гръмогласен рев на най-силното същество на плане-
тата.    
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ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ 

АРЕСТЪТ НА ПЕПЕРУДИТЕ   

Приятелю Вартоломей, днес реших да ти пиша, защото 
бях свидетел на странни събития в моя квартал...    

До изоставения строеж сложиха надпис ,,Автомивка“. 
Поспориха дали се пише с „Ф“ или „В“, но не това беше 
важно. По-важно беше ,,да хвърчат пеперуди“ (разбирай 
банкноти). Така се изрази Пепо.   

Като начало отсякоха двата високи бора, израсли на не-
подходящо, както се  оказа, място. Бабите в квартала ги ожа-
лиха като живи хора, ама мивкаджиите не се трогнаха осо-
бено. Поливаха ги нощно време с нафта, дърветата залиняха 
и загинаха бавно, с достойнство. Една сутрин дори Пепо из-
пита нещо като угризение на съвестта.   

Отвориха автомивката и седнаха да чакат клиенти. Има-
ха си нужното оборудване – прахосмукачки, водоструйка, 
парочистачка KARCHER. Чакаха хартиените ,,пеперуди“ 
да долетят – разноцветни, шумолящи... И те наистина идва-
ха, застояваха се известно време в касата, пърхаха около 
Пепо, но после се разхвърчаваха в незнайни посоки.   

Един ден дойдоха истински пеперуди. Знаеш, брате Вар-
толомей, колко обичам тия нежнокрили красавици. Надой-
доха стотици, в различни цветове и с непреклонни характе-
ри. Наобиколиха автомивката, накацаха по съоръженията, 
по мокрите коли, по главите на шофьорите. Хората се изу-
миха. Пеперуди се стелеха навсякъде като цветен килим и 
потрепваха с тънките си крилца.   

В началото Пепо им се зарадва, на късмет било. Към обяд 
обаче вече взе да се притеснява. Клиентите се смущаваха, 
плюеха в пазвите си и палеха колите обратно. Вечерта Пепо 
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вече беше отчаян. Той седеше сред пеперудите и се чудеше  
откъде му дойде до главата тая напаст. А аз бях доволен. 
Припомних му, че като дете в училище го караха да прави 
хербарии от изсушени цветя, а той предпочиташе да лови 
пеперуди. С карфици ги бодеше в специални кутии. Искаше 
да има карфички с шарени топченца на края, защото негови-
те бяха обикновени, от баба му.    

Дааа, Вартоломей... Не е за вярване, но тогава видях как 
човекът въздъхна, стана от стола и внимателно тръгна по 
пеперудения килим. Отиде до пазара, където купи три бор-
чета. Продавачът му каза да махне зеблото от корените в 
последния момент. И да не чака много, щото разсадът на 
борчетата не бива да изсъхва. ,,Като човеци са – допълни, – 
коренът им трябва да е здрав'“.   

Пепо товареше крехките дръвчета в пикапа, а пеперуди-
те украсяваха капака, тавана, всяка една ламарина. И все ма-
хаха с нежни крилца. Съпроводиха го чак до гората. Пепо 
знаеше, че е арестуван.   

Внимателно изкопа дълбоки дупки, разви зеблото, вкопа 
корените. Сложи тор. Поля обилно. Четеше от интернет как 
точно да се справи. Пеперудите през цялото време кръжаха 
около него и го охраняваха.    

На другия ден автомивката осъмна с опашка от коли. Бя-
ха дошли от телевизията да снимат странното природно яв-
ление. Пепо се появи малко смутен и заразказва какво още 
щеше направи за опазването на околната среда. Една пепе-
руда стоеше кацнала на рамото му и нежно пърхаше почти 
до ухото му, а аз се заливах от смях. Разбира се, никой не ме 
чуваше...     
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СОФИЯНСКИЯ  И  ВАРТОЛОМЕЙ 

      
Дойде един софиянец в село и заприказва сладки-медени 

колко добре се живеело в големия град, как имало хляб за 
всеки. Това с хляба не го вярвах, щото трябват време и 
силни ръце. А точно тия две неща ги нямат софиянци. 

Бях поседнал в сенките на бай-Дамяновия орех, а откъм 
кръчмата долиташе приглушено говорене. Баба ми я нари-
чаше хоремаг. Названието можеше да се тълкува и като 
сбор от значението на две думи – хора и магазин, макар че 
всъщност беше доста по-амбициозно. Беше съчетание от 
хотел, ресторант и магазин. Да се смееш ли, да плачеш 
ли...Остана си същата паянтова сграда, чудех се как не се 
срутваше. 

Разказваше Софиянския едни небивалици, ама аз някак 
си им повярвах. И взе да ме тегли към шумотевицата. Беше 
ми поомръзнала тишината, хората – едни и същи, познавах 
им страховете. И се кандардисвах да се разходя по „Ви-
тошка“ и аз. Навсякъде имало изоставени сгради, просторно 
било, модерно. Щях да си вия на воля по етажите, по асан-
сьорите, в подземните гаражи. Да стряскам всякакъв народ. 

Снощи при англичаните влязох в Гугъл и разгледах 
снимки. Като цъкнах „Изоставени сгради в София“, и ми из-
лязоха доста. Беше си екзотика – бетон, а не кирпичени 
тухли. 

Стана съвсем тъмно. Листата на ореха ми разказваха сво-
ите истории, ама тая вечер аз не ги слушах. Разсейвах се с 
подземните гаражи, легнаха ми на сърцето. Не исках повече 
да се местя по хамбари и по плевни, да обирам паяжините 
по селските тавани. 
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Софиянския излезе от кръчмата. Спря се под ореха и за-
почна да пикае, като си тананикаше нещо. Дявол мой, едва 
успях да спася косматите си крачища. Тръгнах след него по 
кривите улички. 

– Виждам те! – внезапно оповести Софиянския. 
Ококорих  се, мислех, че в тая тъмница аз сам не се виж-

дах. 
– Виждам те и те чувам... 
– Обикновено  ме чуват, ама не ме виждат – казах аз. – 

Да не би селската ракия да е вълшебна? 
Човекът се засмя и ме хвана за лапата. 
– Почерпиха хората. Пил съм, ама мозъкът ми щрака. И 

да ти кажа правичката, аз днес поизлъгах... Слушай сега, 
после казвай, каквото имаш да казваш.  

Викали му Софиянския, защото пръв се заинатил да се 
мести. Ей тъй, свят да видел, на късмет да му тръгнело. И 
тръгнало. Хванал се шофьорче с един тарикат. Избутвал му 
нощните смени с таксито.  Делели парите. Добър бил орта-
кът му... 

– Умря моят човек – отсече някак изведнъж Софиянския. 
– Утрепаха го. Криминалните казаха инцидент. Къв инци-
дент, бе? Трима срещу един... Ама аз съм виновен. Тогава 
имах среща с жена – хубава, оперена. И се смених с авера. 
Мрънка, мрънка, па се съгласи. За една нощ само. И да се 
случи. Казаха пияни или дрогирани били... Още разслед-
вали. Взели всички оборотни... 

В такива моменти мълчанието беше гадно, затова попи-
тах: 

–Ами радиостанцията? 
– Не я поправихме тоя ден.  Отложихме – въздъхна Со-

фиянския. 
Луната осветяваше пътя, все още неасфалтиран. Краят на 

селото се виждаше. Последната къща светеше като нишан в 
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тъмнината. Полюшваше се жълтото цветенце на прозор-
чето, ту се скриваше зад дърветата, ту се показваше. 

– Няма да се върна – каза Софиянския. – Ще возя тоя и 
оня и все ще ги подозирам, ще търся мизерниците. Съвсем 
ще ме изяде отвътре това, дето сега стяга гърдите ми. 

Повървяхме. Стигнахме къщата. Дворът – тревясал, ке-
ремидите се изпочупили. 

– Ще постегна, брат, и ще презимувам. Със спестеното. 
Пък после ще видим... Ей, къде изчезна? Нито те виждам 
вече, нито те чувам. 

Надникнах през таванското прозорче и ми хареса глед-
ката. Пък и широчко беше. А долу, видях аз, имаше и ма-
зенце. Прохладно, за през лятото. Що ми бяха тия подземни 
гаражи, асансьори и бля-бля. Стигаше ми чистият въздух. 
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УСМИВКА   

Влакчето дишаше с пълни гърди планинския въздух, из-
свирваше отривисто, преди да спре на поредната малка га-
ричка, и смело се втурваше в тунелите, ококорило червени 
очи. Беше щастливо пътуване.   

Трите вагончета бавно се провираха между канарите, 
промушваха се през храсталаците, пъплеха съвсем близо до 
зейнала пропаст. ,,Неее! Това вече е магия...“– мислеше Вар-
толомей, загледан през прозореца. Стъклото беше прашно и  
през него яркото августовско слънце изглеждаше леко ма-
тирано. Нямаше никакви пропасти, разбира се. Таласъмът 
подмамваше слънчеви зайчета, насочваше ги към тавана, а 
после внезапно ги запращаше в очите на пътниците... ,,Фо-
кус бе, хора! Шегувам се с вас...“   

Вагончето беше общо, седалките – поизтритички. Бяха 
четирима пътници. И всеки беше се настанил в отделно се-
паре. В такива моменти хората трудно търпяха да са близо 
един до друг.   

Седнал до прозореца и изцяло невидим за околните, Вар-
толомей за пръв път от много време се забавляваше от сър-
це. Колко го мисли това пътуване, не е истина. Пък и да на-
пусне мястото, където е живял сто години, не беше шега ра-
бота. Хареса му на таласъма хорската компания, можеше да 
покаже някои от номерата си. Един дядо кротичко похърк-
ваше от другата страна на пътеката. Влюбена двойка – уче-
ници във ваканция – беше запречила вратата с дългите си 
крака.     

Късен следобед и отново малка гаричка. Влакът посте-
пенно намали скорост и най-после спря. Вартоломей над-
никна навън. Червено позацапано покривче, поочукано па-
вилионче с вестници и всевъзможни детски изкушения – 
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вафли, кроасани, солети, чипс. Две баби с огромни торби се 
мъчеха да се качат –  платформата им беше висока. Учени-
ците прибраха дългите си крака, бабите влязоха и се засуе-
тиха из вагончето. Потеглиха отново. Приспивно потраква-
ха релсите, таласъмът затвори очи...   

Събуди го някаква особена тишина – сякаш не от тоя 
свят. Абсурдна,  невъзможна, която разтуптя дори неговото, 
обръгнало на всичко, сърце. Веднага ги видя. На вратата 
момчето беше опряло нож под брадичката си и гледаше с 
чужди очи. Момичето до него трепереше. Старецът стърче-
ше изправен, но подпрял се на стъклото, зад което плуваше 
шарен светът. Двете баби се бяха вкаменили. Приличаха на 
статуи – статуи на изумлението.   

Можеше ли да вземе ножа? Разбира се. Но рискуваше да 
го накажат ония долу. Нямаше право да се намесва в такива 
случаи, разрешено му беше само да подстрекава, да създава 
хаос, недоразумения... Дявол мой! Колко е трудно в тоя  
свят да си таласъм за пример!   

Вартоломей прегърна през раменете обезумялото момче. 
Момичето плачеше и повтаряше, че така не се прави, така 
не се прави, не се прави... Старецът се отпусна безсилно на 
седалката и каза, че са му омекнали краката. Бабите извади-
ха парче баница и го натикаха в ръцете на момчето, за да се 
,,сафиряса“. Сигурно значеше да дойде на себе си. А Варто-
ломей знаеше, че за тази екскурзия пак щяха да го отлъчат 
от братството поне за месец. Но таласъмската усмивка не 
слизаше от лицето му...   
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ВЕТРОВИТО   

Чудната къща се беше завърнала от поредното си стран-
стване и разказваше в махалата колко трудно ѝ било да пре-
коси Старата гора.   

– Ама държи ли се още гората? Чу се, че я изсекли цялата 
– не вярваше една от къщите. Тя имаше високо самочувст-
вие, защото покривът ѝ беше не като на останалите – от ка-
менни плочи, а от яркочервени керемиди, чийто цвят прив-
личаше погледа, колчем дъждът отмиеше от тях прахта и 
нападалата от големия орех шума.   

– Пооредяла е Старата гора, поолисяла е, но все още се 
държи и ви праща много здраве. Трудно се минава вече през 
нея, защото на всяка крачка те спъват спомени. Плъзнали са 
навред, цялото човешко минало се е изсипало сред храста-
лаците, покатерило се е по клоните, крещи и протестира. Го-
рата се е видяла в чудо. Няма вече тишина, няма кротък раз-
говор между дървесата. Замлъкнали са всички, а човешкото 
минало спори със себе си и се надвиква с бурите, с вятъра, 
иска нещо от гората, ама не разбрах какво.   

Чудната къща замълча, защото в двора ѝ влезе таласъмът 
Вартоломей, сънен, чорлав и намусен.   

– Какво сте се събрали на седянка, я по-добре си затво-
рете вратите и прозорците, щото идат големи дъждове. 
После пак ще плачете, че водата ви дави.   

Къщата с червените керемиди го изгледа презрително и 
хлопна единствения си здрав прозорец. Съседката ѝ пона-
мести двата картона, сложени от дядо Васо вместо стъкло, 
и притвори портата. Скърцането не се чу, защото внезапно 
зави вятърът.     

Вартоломей се повъртя из двора на Чудната къща, студът 
режеше ушите му, оредялата козина вече не го топлеше. 
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Трябваше да вземе някоя дреха от дядо Васо.  Срам, не срам, 
нощем нямаше кой толкова да му придиря. Дядо Васо живе-
еше до Чудната къща и хич не я обичаше. Оплакваше се на 
Вартоломей, че там, в една от собите, се събирали дяволи.   

– Свети син пламък, свети по цели нощи, не мога да миг-
на до заранта. Добре, че изгрява светилото.   

– Луната не помага ли? – питаше таласъмът.   
– Хич даже. Само се смее лукавата, крие лицето си с дла-

ни и се преструва, че нищо не вижда. Дяволска направа е 
луната, да знаеш, светилото си е Божие дело.   

Имаше дни, когато дядо Васо се заседяваше в къщата, 
краката го боляха, главата не го слушаше. Но щом слънцето 
огрееше плочника, дядото се дотътряше до прага и сядаше 
на припек. Седеше така, докато денят се обърнеше, после  
влизаше да си сготви вечеря. Тогава започваше разговор със 
своята баба, умряла преди цяло десетилетие.   

– Ей, Гине, да знаеш какъв миш-маш ще си опържа сега, 
пръстите ще си оближеш. Ама не откъснах от хубавия до-
мат, обрах тоя, дека чернее тук-таме. То, у тоя дъжд и с тия 
кьопави крака... Па добре, че и това има.   

Вартоломей подслушваше и се усмихваше. Дядото ще-
ше да запали печката –  топлинка и за неговите таласъмски 
кокали.   

Сега обаче вятърът зави като на умряло, а в сумрака на 
свечеряването полетяха червени керемиди. Бурята си игра-
еше с тях, чупеше ги върху плочниците, подмяташе ги из 
калната улица, търкаляше ги по дворовете, криеше ги из бу-
ренака. Къщата с червените керемиди беше онемяла от 
ужас. Дядо Васо се дръпна в средата на стаята и тъй си ос-
тана, с лъжица в ръката. Вартоломей се сниши и зашепна 
демонските си заклинания. После вятърът си отиде пак така 
внезапно,  както беше дошъл. Остави след себе си отломки 
от керемиди. Къщите се потулиха в мрака, някой плачеше.  
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На сутринта огря слънце и листата на дърветата засияха 
в бисерно. Всяка капка дъжд отразяваше светилото и дядо 
Васо беше радостен. Даже свали картоните от прозореца – 
бурята ги беше измокрила и поизмачкала, но още се държа-
ха. Мъжки момчета излязоха тия картони.     

Къщата с червените керемиди не смееше да се огледа в 
голямата локва насред двора си. Стаите ѝ бяха потънали във 
вода, шарената черга от голямата соба се беше събрала в 
единия край и зъзнеше, кална и неугледна. Покривът се 
беше смъкнал.   

Вартоломей излезе навън и започна да събира падналите 
керемиди. Трупаше ги до стените на къщата. След него бав-
но-бавно се дотътри дядо Васо, който почна да ги сортира в 
три купчини – здравите, половинките и ситните парчета. 
Минаваше десет часа, когато от горния край на улицата се 
приближиха момчетата на Алито и довлякоха голямо плат-
нище, взето кой знае откъде. Казаха, че е за всеки случай.  
След обяда дойде и хлебарят от изоставената фурна, приз-
рачното му лице се усмихваше страховито. Вартоломей гле-
даше да върви повече по сенките, щото светлината дразне-
ше очите му, но така се беше вдъхновил, че по едно време 
стоя на слънчевата улица повече от час.   

Момчетата на Алито подпряха дървена стълба върху 
гърба на къщата и пъргаво се покатериха на покрива. До ве-
черта наредиха криво-ляво червените керемиди под зоркия 
поглед на Вартоломей. А къщата мълча през цялото време,  
мокра от дъжда и от сълзите.   

Дядо Васо обра цялата си градинка и отиде да прави 
миш-маш за уморените работници. Хлебарят замеси хляб от 
своето вълшебно брашно. Накрая изгря луната и за пръв път 
от толкова време засия като истинско божие творение.   
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ЛЕЛЯ ПЕТРА 

Мъглата приличаше на змия, увила се около комините на 
къщите. Махаличката се беше приютила между двата ба-
ира, ослепяла, прегърбена и беззъба. От петте къщи на ули-
цата пушеше само един комин. Тая заран леля Петра стана 
по-рано, позамете листата по двора, подреди дървата, над-
никна при козичката. Когато козарят викна от пътя, Жъл-
туша беше готова и търпеливо чакаше като ученичка поред-
ния си учебен ден. Козите заминаха нагоре по хълма, хлоп-
ките им за кратко огласиха улицата и напомниха за вкуса на 
топло мляко. Това си помисли леля Петра, като се заслуша. 
После съблече шубата, а едно анемично слънце надникна 
зад юргана от парчетосани облаци. 

– Само да не завали пак – рече си жената и влезе в мут-
вака, за да приготви нещо за себе си и за пилетата. 

Както се беше навела и белеше печените на тенекия чуш-
ки, нещо я преряза през кръста, болката се разля по краката 
ѝ и те престанаха да я слушат. Жената се свлече на пода. 
Първата ѝ мисъл беше да вика за помощ – ама то кой да 
дойде. Козарят замина, наоколо само порутени, празни къ-
щи. Леля Петра се огледа къде да се подпре, опита да се из-
прави, но болката я захапа още по-настървено и жената тъй 
си и остана на дъските. В бледите сини очи, и те овехтели с 
времето, се утаи страх. 

Тогава се чу ядосано пъхтене, някой се луташе из копри-
вата. Един закъснял таласъм се опитваше да изгази трево-
ляка в съседния двор, израсъл до човешки бой. Беше Варто-
ломей. Леля Петра хич не го обичаше, гонеше го да спи по 
запустелите къщи, какво все се мъкнеше на нейния подре-
ден таван. Сега обаче така му се зарадва, че чак забрави за 
болката. 
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Вартоломей успя да се освободи от жилавата трева и чул 
гласа на жената, бързо влезе в мутвака. Сините очи го пос-
рещнаха с благодарност. Таласъмът злорадо си помисли, че 
може би трябваше да се позабави, та да разбере тя колко е 
лошо без него. 

– Хайде да видим дали можеш да се изправиш. 
Леля Петра се подпря на лакти и се опита да се надигне, 

Вартоломей я подхвана под мишниците, но нищо не се по-
лучи. 

– Ей така ще си остана – каза жената. 
После се сети нещо: 
– Ходи виж Гошковите дали са още тука, имат кола, ще 

ме откарат до града. 
Вартоломей се повъртя, почуди се, ама тръгна. Слънцето 

играеше на криеница с облаците, денят напредваше с малки 
стъпки.  

Таласъмът не обичаше да броди из селото денем. Нощем, 
виж, беше друго. Можеше да влиза в сънищата на човеците, 
да раздипля лунната прежда по калните селски пътища. Ама 
ето, сега леля Петра има нужда от лекар, Вартоломей се про-
вира направо през дворовете – дано Гошковите да не са за-
минали. 

У Гошко беше по-тихо от черква. Колата я нямаше. Вар-
толомей изохка и поседна на прага. Ами сега? Леля Петра 
лежи на студените дъски и чака помощ.  

И тогава отнякъде долетя птица. Странна, сиво-черна, 
едра като кокошка, тя тежко тупна до краката на таласъма. 
Човката ѝ червенееше, очите ѝ бяха светлосини като очите 
на леля Петра. Птицата наклони глава, кимна, Вартоломей 
разбра, че трябва да я последва. И денят се смрачи, над хъл-
мовете притъмня, сухи светкавици разцепиха сивия брезент 
на небето. 
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Птицата летеше ниско и водеше таласъма към боровата 
гора. Когато светът се скри, останаха тъмното и мирисът на 
смола. До едно дърво беше клекнала жена – нито млада, 
нито стара. Лицето ѝ излъчваше увереност, около очите ѝ се 
диплеха ситни бръчици. Птицата кацна на дървото, а Вар-
толомей се закова на пътеката. Жената пъргаво се изправи. 

– Не ме знаеш ти, не си ме виждал... Ама си чувал за лу-
дата билкарка, нали? 

– Само слухове. Безсмъртната ми баба разказваше за ня-
каква горска жена. 

– Горската жена беше майка ми. Спомина се наскоро, 
дано пръстта над нея лек пух да стане... Тя ме научи кое с 
билка да гоня, кое с магия... 

Жената говореше, а наоколо гората потъваше в сенки, 
потъваше надълбоко, потъваше сякаш завинаги. Птицата се 
люлееше меланхолично на дървото, затворила очи. Вече не 
изглеждаше толкова голяма. Вартоломей мълчеше и чака-
ше, а сърцето му прескачаше – туп, пауза, туп... Билкарката 
отметна дългата си плитка, черна и лъскава, после протегна 
ръка към таласъма: 

– Живот си дошъл да откупиш, болест да затриеш... 
– Не искам леля Петра да се мъчи... – гласът на таласъма 

стържеше. 
– Не искаш и внезапно да умре... За да дам, трябва да 

взема. Аз съм справедлива. Какво ще ми харижеш? 
Вартоломей стоеше на пътеката, дърветата бяха черна, 

плътна маса. Гледаше ги и мислеше какво всъщност беше 
негово, какво можеше да даде на билкарката. Нямаше къща, 
шляеше се по чуждите тавани, понякога през летните жеги 
се спотайваше в мазетата. Нямаше си маса, стол, легло. Все 
се присламчваше към нечии трапези, спеше на пода върху 
слама или на някоя изхвърлена пружина. Имаше само една 
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лъжица. Поизкривена, но на дъното ѝ беше нарисувано чо-
вече с изплезен език, което много му харесваше. Пазеше си 
тази лъжица, да, и кования ключ, все още не знаеше какво 
точно отключва. 

– Имаш, имаш – рече жената. – Трябва да се сетиш, иначе 
магията няма да стане. А само магия ще изправи леля ти 
Петра на крака. 

Вартоломей погледна в себе си, видя, че притежава един-
ствено своя живот, и като последен глупак го предложи на 
билкарката.  

– Ще поостана при тебе, слуга ще ти бъда.  
И смело пристъпи напред. Жената го спря. 
– Да, глупав си... И да те прибера, по-умен няма да ста-

неш. Но ме зарадва ти, зарадва ме... 
И билкарката се обърна с гръб, като взе да рови в някаква 

бездънна торба. Извади шепа корени и ги пусна в ръцете на 
таласъма, а той се вкамени от усилието да не ги изпусне. 
После гората просветля, слънчев лъч убоде изтръпналото 
лице на Вартоломей. Птицата и жената изчезнаха заедно с 
черното. 

Когато таласъмът стигна къщата, видя, че леля Петра е 
поседнала, опряла гръб на една греда. 

– Нося лекарство. Ей сега ще ти олекне! – развика се Вар-
толомей и изсипа билките в едно очукано канче. – Само да 
се свари вълшебната отвара. 

Леля Петра гледаше несръчните му движения: 
– Да се не изгориш... 
И сълзи се затъркаляха по лицето ѝ. 
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ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 

Призракът на хлебаря влезе в библиотеката с цяла торба 
топли самуни. 

– Тука ли сте още? – провикна се към книгите и остави 
торбата на пода.  

Зашушукаха гласове и най-напред изскочиха приказките 
от долните лавици. 

– Брей, пък много гладни тия приказки! – възкликна хле-
барят и започна да чупи залъци. 

Този път на сцената бяха излезли Снежанка и седемте 
джуджета. Горката девойка току-що се беше задавила с от-
ровната ябълка и джуджетата оплакваха ранната й смърт, а 
мащехата, скрита зад прашните декори, злорадстваше.  

Вартоломей, седнал на първия ред, следеше с интерес 
случващото се. Беше им свикнал на тия книги, които предс-
тавяха всяка нощ историите си на разнебитената селска 
сцена. Преди да седне, попи от дъските дъждовната вода. 
Ядосваше се, че покривът тече, пък момчетата на Алито се 
запиляха към града, за да търсят работа. Хлябът тая есен 
поскъпна, а хлебарят се заинати и не им даваше и троха. 

– Аз за крадци няма да работя – рече и отсече. 
Пръснато на няколко махали из хълмовете, селото едва 

дишаше във влагата на хладната вечер. Старците още не па-
леха печките, пестяха дръвца за голямата зима. Обути в пле-
тени вълнени чорапи (викаха им ,,калци“), те бяха навлекли 
вехтите си кожухчета, поизядени от молците, като се надя-
ваха да се постоплят.  

Вартоломей слушаше гласовете на джуджетата, върху 
главата му прикапваше от покрива студена вода. В библио-
теката книгите показваха картинките си на хлебаря и му 
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обещаваха да го научат да чете. И дявол мой, ей го на, седи 
на голямата маса и срича. Вартоломей беше изумен. 

И тогава внезапно дойде токът. Цялото читалище светна. 
На сцената заискриха десетки шарени лампички, останали 
от някоя си Нова година. 

Хлебарят дотича, на светлината бледото му лице изглеж-
даше още по-бледо. 

– Ела да видиш, братко, ела да видиш селото... – и приз-
ракът се задави от вълнение. 

Излязоха навън. Посрещнаха ги запалените прозорци на 
всички селски къщи. 

– Брех, дяволска работа – изпъшка хлебарят със страхо-
почитание. 

А къщите се прегръщаха в студената нощ под дребния 
есенен дъжд, потънали в мъртви листа. С отворени електри-
чески очи изпращаха жълти сигнали някому някъде. Подв-
ластни на магията, Вартоломей и хлебарят дълго стояха под 
намръщеното небе и пиеха призрачната светлина на праз-
ните къщи. 

– Сенките – каза хлебарят, – виж сенките! 
Сред разрухата на изоставените селски стаи обикаляха 

сенки. Съвсем истински, ефирни, те ту се поклащаха зад из-
къртените черчевета на прозорците, ту сядаха на счупените 
столове, облакътяваха се на олющените маси, лягаха на из-
търбушените легла… 

Нямото кино продължи минути, но на Вартоломей му се 
стори, че минаха часове. После в селото се възцари мрак, 
непрогледен и гъст, вещаещ само смърт и разрушение. В не-
бесата засвятка, прогърмя и ливна пороен дъжд. ,,Потопът 
започва...“ – кой знае защо си помисли Вартоломей и влезе 
в библиотеката, за да покрива книгите с каквото намери. 
Призракът на хлебаря остана отвън – мъчеше се да улови 
мълния. 
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УХАНИЕ НА РОЗИ   

Жената режеше жилавата трева с тежка старовремска но-
жица. Държеше я с две ръце и от усилието лицето ѝ се изк-
ривяваше. Слънцето я галеше по гърба, готово да легне зад 
голия селски баир. Врабчетата кълвяха хляба, оставен за бог 
да прости под изкривения дървен кръст. Жената се изправи 
и пусна ножицата до краката си. Огледа се, видя, че няма 
никого, и запретна полата си, за да не ѝ пречи. Не усети как 
нагази в копривата, която захапа тънката ѝ кожа.   

Вартоломей се беше скрил зад надгробната плоча на ха-
джи Митре, най-голямата в селското гробище, и беше зас-
пал, уморен от нощните си митарства. Сега се пробуди, за-
щото  сянката се беше изместила и залезните лъчи огряваха 
олисялото му лице.    

Видя как жената отново подхвана израслата трева. Ог-
леда слабата фигура, тъмните дрехи, умореното изражение 
на лицето, размито в августовската привечер. Прокашля се, 
за да привлече погледа ѝ. Жената вдигна очи, изправи гръб 
и пак остави ножицата. Не се изплаши, а се прекръсти и 
мълчаливо зачака странното същество да се оттегли. Може 
би го смяташе за привидение.   

Вартоломей подскочи като опарен:   
– Не го прави пак! Това с кръстенето.   
После се приближи и нервно заговори:   
– Много трева тия дни, дъжд валя и виж сега, скриха се 

очите и на праведни, и на грешни.   
Жената кимна:   
– Под тревата всички сме равни – каза, като срещна пог-

леда на червените очи. После се сви, сякаш изведнъж ѝ ста-
на студено.    

– Ти какво си?   



Рени Васева                              Историите на Вартоломей 
 
 

152 
 
 
 

Вартоломей можеше да отговори, а можеше и да замъл-
чи – за по-силен ефект.   

– Таласъм съм – каза, – от добрите. Дай да ти помогна с 
тая ножица. Стъмва се, а жив човек не бива да замръква ту-
ка.   

Когато гробът беше почистен, таласъмът и жената тръг-
наха към селото. Гробището беше встрани от шосето, в нис-
кото, мракът вече го поглъщаше. Луната изгря кръгла, треп-
теше с оранжевото си огнище, виждаше се пътеката, но въп-
реки това Вартоломей внимаваше къде стъпват.    

– Не съм идвала често тука – каза жената.    
И понеже таласъмът мълчеше, добави:   
– Не успях и за погребението...   
Вартоломей забави крачка, почти спряха.    
– Как ти е името? – попита.   
– Павлета съм, на баба ми съм кръстена. Викат ми Поли.   
– В това село, Поли, доста от мъртвите съм погребал аз. 

Криво-ляво, справих се – каза таласъмът назидателно.   
Поли въздъхна и забърза, сякаш някой я подгони. Варто-

ломей заситни след нея.   
– Виж какво – настигнаха я думите му, – не те коря, други 

ще казват кое е право и кое – не. Ама ми се иска да разбера.   
– Няма нищо за разбиране... – изведнъж завика жената. – 

Сам виждаш немотията. Земята ражда леха домати и ня-
колко стръка пипер, дръвчетата изгинаха, помощи за такива 
като нас няма. А мама си можеше още. Исках да поработя, 
да спестя някой лев и да си дойда. А то... какво стана.   

Вартоломей помнеше смъртта на баба Минка. Корава 
жена беше тя, ама годините се  натрупаха и краката не я дър-
жаха вече. Падна насред двора една зима и се залежа. Фел-
дшера викнаха, а той рече – операция, става била счупена. 
Ама бабата пари нямаше.   
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–Дъщерята праща, колкото да не умре от глад старата – 
каза тогава съседката, която надничаше от време на време. 
А после тази съседка взе, че се спомина. Баба Минка по-
бърза да я стигне в едно топло мартенско време, щъркелите 
вече долитаха и стъкмяваха гнездата си.    

Вартоломей помнеше, че тази нощ го привлече странна-
та миризма на рози. Откъде рози из тия пущинаци? Приб-
лижи къщата на баба Минка и влезе в пруста, звездите се 
подредиха по прозорците да му светят. Заизкачва стълбите, 
знаеше къде скърцат, та ги прескачаше. И видя бабата, свила 
се на кравайче, спи. Ама някак много тихо спи, а миризмата 
на рози се усилва. От баба Минка ще е тая миризма. Варто-
ломей чак се закашля. Наведе се над старата жена и видя  
как душата ѝ кротко се издигна към тавана. Миризмата на 
рози тръгна след нея...   

Сега Павлета и Вартоломей вече стигаха първите къщи 
на селото. Спряха едновременно.   

– Не знам дали ще замина пак.   
Вартоломей повдигна космати вежди.   
– При фрау Инга, в Дрезден. Мисля да поостана в село, 

да постегна къщата... Какво ще кажеш?   
Таласъмът посегна към луната и я улови. Поднесе я на 

жената като златна паричка на длан. Павлета се засмя:   
– Остани с мене. Мога да ти кача на тавана новото си лег-

ло.   
Вартоломей кимна. Подуши въздуха и усети ясно ухани-

ето на рози. Въобще не се изненада.    
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ГЛАД   

Вартоломей не бързаше да се прибира. Селото плуваше 
в мрака и таласъмът се спъваше по изровената уличка към 
хлебаря. Някъде в далечината трепкаше пламък на запалена 
свещ, вероятно на един от прозорците на пекарната. Но та-
ласъмът не беше сигурен. Пламъкът ту просветваше, ту се 
губеше в тъмното. Луната беше похитила всички звезди и 
ги криеше зад купища облаци. Вартоломей усещаше как 
мракът полепва по козината му. Вървеше, а пламъкът все 
бягаше, улицата не свършваше. Пекарната уж беше близо – 
аха да я стигне, но в следващия момент отново просветваше 
със запалената си свещ някъде далече.  

Вартоломей се притесни, защото не разбираше какво се 
случва. В тая тъмница вече не знаеше върви ли, или стои на 
едно място. Очите му бяха приковани в пламъка, който все 
така тайнствено пулсираше в черното. ,,Скоро ще съмне“ – 
помисли таласъмът и се ослуша, чакаше петел да пропее от-
някъде. Точно тогава разбра, че не чува нищо. Ни птичи гла-
сове, ни кучешки, нищо. Светът онемя в тая гъста, лепкава 
тъмнина. Вартоломей се уплаши, не откъсваше очи от пла-
мъка, стоеше насред пътя като омагьосан. Огънчето го хип-
нотизираше и той затвори очи.   

Видя се седнал на сламата в някакъв хамбар, а сенките на 
мъртвите стопани ръкомахаха около него. Говореха вкупом, 
та затова и не им разбра нищо в началото. Направи усилие 
да разграничи шепнещите гласове.   

– Тоя сняг го има описан в книгите – каза най-близката 
сянка, която стоеше до една от гредите – почерняла, дървото 
сцепено тук и там. Сянката беше на жена, едра, силна, по-
лите ѝ събрани на коленете, сякаш си е натопила краката в 
реката, за да ги мие.    
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– Три метра сняг наваля оная Коледа, ей тъй се изсипа 
като омагьосан върху главите ни, а ние бързахме хляба да 
опечем, на фурната го носехме аз и сестра ми. И се опече 
хлябът, и пареше пръстите, а ние се смеехме, облизвахме ус-
тни и грях не грях, чупехме залъчета и  ги слагахме в устата 
си. Таман възлизахме на голия баир, лавина се сурна, зав-
лече ни и дотам. Хляба не прибрахме в къщата, сега прокле-
тата не ни пуска. Коледната погача си иска, късмета да си 
видела, казва. Тегли ни тука като с магнит.   

Сянката се обърна към Вартоломей и посочи към ъгъла 
на хамбара.   

– Ей там клечи сестра ми и плаче. От години все плаче, 
че си оставила дечицата сираци заради пустата Коледа и 
хляба, който носехме двете.   

Сенките се въртяха около Вартоломей, шепнеха с изтля-
ващи гласове и вече съвсем не им се разбираше. Таласъмът 
не познаваше тези хора, но знаеше, че мястото им не е сред 
живите. Размисли се. Хляб искала къщата, за хляб била 
гладна. Хлебар трябва тука,  хлебар.    

Вартоломей се събуди от своя сън насред тъмната улица 
и си спомни, че пекарната  е в края ѝ, после потърси трепка-
щото пламъче. Беше угаснало. Таласъмът се разтревожи  
още повече. Дявол мой, ще вървя по тая улица, нищо, че 
сега ми изглежда непозната, пък докъдето стигна.    

Таласъмът Вартоломей живееше по тия места цяла веч-
ност и мислеше, че познава всеки двор, всяка къща, хамбар, 
уличка... А ето, че се обърка. Дали защото беше стар, или  на 
магия беше налетял в бездънната тъмница? Вартоломей 
крачеше по пътя, мракът все още не отстъпваше ни педя. От 
трепкащото пламъче нямаше и следа. 
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Внезапно таласъмът се сепна, зад гърба му пропя петел. 
И как се зарадва старото му сърце, как се зарадва. Ще съмне 
и тоя ден, хляб има да се пече, по всички къщи да се разнася, 
гладно е селото за топъл хляб с хрупкава коричка. И Варто-
ломей затича към пекарната, която се приближаваше към 
него, като теглеше след себе си слънцето.   
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ГОЛЕМ     

Вартоломей виждаше как всяка нощ бай Коно слизаше в 
работилницата и ваеше своя човек от глина. Работеше го от-
давна, не бързаше да го довършва, все нещо разваляше и 
поправяше. И разбира се, често си говореше с него.    

Таласъмът помнеше разказите на баба си за Адам, който 
все още нищо не познавал, но можел да работи в градината 
на Господ, бил мълчалив, простоват, силен. Обичал жена си 
Лилит, която била красива, но своенравна, разбунтувала се 
и избягала от райските селения. Господ дал на Адам втори 
шанс с Ева, направена не от кал, а от реброто Адамово, но 
този път лично ги изгонил и двамата. В края на своята при-
казка бабата казваше: ,,Що му трябвало на Господ на баир 
лозе?“.   

Тази вечер работилницата беше странно тиха. Светеше 
само лампата в коридорчето. Сутеренът – студен, в голямо-
то помещение тлееше огнището. Пещта беше  изгасена. От 
бай Коно нямаше и следа. На масата в ъгъла седеше фигу-
рата от глина, приведена леко напред. Докато се оглеждаше, 
Вартоломей забеляза как огънят внезапно припламна и за-
танцува по стените. Вече не беше сигурен какво вижда. Фи-
гурата изглеждаше, като да е жива.   

 – Не може да бъде! – промърмори таласъмът и подвик-
на:   

– Бай Коно, тука ли си?   
Една объркваща тишина му отговори. Бай Коно го ня-

маше и което бе притеснително, сякаш никога не го беше 
имало. Глинената фигура поизправи гръб, опря  ръце на ма-
сата и се обърна към Вартоломей. Погледна го с черни, мът-
ни очи, които не мигаха. Таласъмът изпита странно чувство 
– нещо средно между тревога, страх и очакване. Глиненият 
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човек беше оживял, а грънчарят – изчезнал. Вартоломей се 
ощипа, за да е сигурен, че не сънува.   

В този момент обаче бай Коно влезе:   
– А, виждам, че сте се запознали.    
Стоеше прав и потриваше ръце. Вартоломей се почувс-

тва като натрапник.   
– Какво се е случило тук? – все пак попита с развълнуван 

глас.   
– Е, нищо, нищо, майсторим, нали виждаш...   
Грънчарят говореше с Вартоломей, но не го гледаше в 

очите и таласъмът внезапно осъзна, че това не беше бай Ко-
но. Хайде стига, каза си, нали си роден на долната земя, тол-
кова странници си видял, срещал си даже чудовища... Дявол 
мой, тук сякаш зло нямаше, но тишината бе просмукана с 
някаква непоносима тъга.     

Съществото, приело образа на грънчаря, тръгна към 
пещта, олюлявайки се върху прашния под. Вартоломей при-
зова баба си на помощ и се престраши да пристъпи напред.   

– Какво си ти? Къде е бай Коно?   
Съществото потрепера малко зиморничаво и взе да пали 

пещта. Мина известно време в мълчание, а после сякаш вя-
тър довя думите: ,,Отиде си бай Коно, замина...“.   

Вартоломей не обичаше двусмислици, затова каза:   
– Значи си го убил, така ли?   
Съществото се засмя, в гласа му прозвуча тъгата, която 

обгръщаше всичко:   
– Не го убих аз, Голем го уби... – и посочи глинената фи-

гура, която всеки момент щеше да се изправи. – Толкова 
много искаше да даде душа на това парче глина...   

Вартоломей не знаеше нито какво да каже, нито какво да 
стори. Пещта вече гореше, съществото, което беше открад-
нало тялото на бай Коно, отиде до Голем, хвана ръката му, 
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огромна и непохватна, и го поведе към пещта. Отвори вра-
тата и го побутна. Глиненият човек се усмихна щастливо и 
влезе, сякаш влизаше в родния си дом. Вартоломей стоеше 
насред работилницата и не смееше да помръдне.   

После бай Коно внезапно стъпи здраво на циментовия 
под, по лицето му се стичаха вадички пот.   

– Хубава кукла ще излезе, само да се опече глината, както 
трябва. Децата казаха, че са й ушили дрехи. Ще я носят на 
изложба, много са радостни, че им уйдисах на акъла.   

И бай Коно намигна така, сякаш с Вартоломей имаха ня-
каква обща тайна.   
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ДА СЕ СБОГУВАМЕ С МУХЪЛА   

Нямаше къде да се скрием от тоя ситен дъждец, който ба-
ба ми наричаше „ръможляк“.   

Всички подгизнахме, но стояхме в двора на църквицата. 
Бяхме аз, (кой знае защо са ми дали името Вартоломей) три 
жени и един мъртвец. Жените подръпваха ръкавите на чер-
ните си  жилетки, а мъртвият си лежеше и хич не го беше 
еня за този, потънал в кал, свят. До вчера изглеждаше здрав 
и читав, нощем често се отбивах при него, а днес, ей го на 
Мухъла – ни мърда, ни шава.    

Трите жени и аз чакахме поп, за да опее покойника. Кита 
рече, че в тоя дъжд никой няма да дойде. После пожали мъ-
жете, защото, видите ли, за последната година те се стопиха  
един по един. Тоя ни беше последният.   

Кита гледа нажалено и изглежда, че плаче, ама май дъж-
дът мие лицето ѝ на невестулка. Обръща се към мене и с 
тънък гласец нарежда:   

– Ключ за тая съборетина да имаше поне! Барем вътре да 
бяхме влезли, все е сушина...   

– Аз не мога да влизам. Свято място е. Ще дойде попът, 
казали са му.   

– Не вярвам аз на тая, градската. Лъже. Мрази Мухъла и 
баш сега е времето да му го върне.   

– Какво има да се връща на мъртвец? – мърморя аз, а 
Кита гледа ковчега.     

– Има то,  има... Ами да счупим катанеца. Гледай, вратата 
съвсем се е изкорубила. Веднъж да влезем вътре! Ден пре-
валя, Мухъла ще вземе да вампиряса. – И ме поглежда  мно-
гозначително.   

Загледах се и аз в кривата църквица, камбанарията се 
килнала и никой не знае кога тежката камбана ще я повлече 
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към калната земя. Една трева е израснала в гробището, пло-
чите се не виждат.   

Кита се подпира на лопатата, сестра ѝ мълчи, щото вече 
ни чува, ни вижда, а аз гледам небето как плаче като в биб-
лейските времена и си мисля, че Мухъла може да мине и без 
поп. Помина си без даскал, щото махалата малка, помина си 
и без доктор, щото сме на края на света... Имаше си само ме-
не – един истински таласъм за късмет.   

Добре, че имаше жени. Все пак бяха утеха – да го стък-
мят за последно, да го приготвят. А земята вече го чакаше.   

– Давай! – рекох на Кита. – Троши катанеца! Слагайте го 
пред иконата на Божията майка. Тя ще оплаче Мухъла, тя 
оплаква всички нас. Някой ден може да пожали и моята 
грешна душа на таласъм.   
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ИЗСТРЕЛ   

Когато Вартоломей надникна в училищния кладенец, не 
можа да се огледа. Играеха сенките – отражения на ореха, 
по листата се забиваха тънките стрели на слънцето. Лицето  
на таласъма не се виждаше. Вартоломей се взира дълго във 
водата, а после приседна,  опрял гръб на каменния пръстен. 
Не беше за вярване – невидим, невидим!   

И таман си го помисли, видя бай Коно на улицата. Носе-
ше две празни поцинковани кофи, които се полюшваха в ръ-
цете му. Вартоломей реши да не мърда от мястото, за да  
провери догадката си. Тази мисъл го вълнуваше, таласъмът 
едва се удържаше, искаше му се да застане пред Коно и да 
го попита как е със зрението. Засмя се, щастлив от хрумва-
нето си.   

Грънчарят гледаше право към Вартоломей, но не даваше 
знак, че го вижда. Таласъмът му махна, после се изправи, 
после... Тук Вартоломей за пръв път се притесни. Ами ако 
остане завинаги невидим?   

Бай Коно напълни кофите с вода и ги понесе нагоре по 
улицата. Таласъмът тръгна след него, макар че отдавна 
трябваше да се е прибрал и да спи. Сенките се скъсяваха,  
светлина струеше срещу лицето на Вартоломей и го караше 
да гледа намръщено. Не се поколеба и влезе след грънчаря 
в двора на къщата му. Не беше идвал тука скоро, та се  удиви 
от множеството глинени фигури, пръснати по хилавата тре-
ва. Вгледа се в тях и забеляза, че са еднакви. Всичките, до 
последната, бяха все фигури на ангели. Ангели в различни 
пози – ето, най-близкият беше с разперени крила, а този до 
него – с прибрани. Единият създаваше усещането, че всеки 
момент ще полети към царството си, а другият изглеждаше 
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като неразкаял се грешник, решил да остане завинаги на зе-
мята.   

Вартоломей стоеше и гледаше ангелите от кафява глина. 
Престраши се и попипа два-три по ръбестите криле – не бя-
ха изсъхнали още. От работилницата на бай Коно се чу сви-
рукане. Таласъмът се приближи до прага и надникна. Пещта 
беше запалена и грънчарят печеше поредния ангел с разпе-
рени или свити до тялото крила. Вартоломей забрави за сво-
ята ненадейно сполетяла го невидимост.   

Внезапно някъде гръмна пушка. Слънцето над къщата на 
бай Коно уплашено се скри зад облак, духна студен вятър, 
сякаш смъртта мина през дворчето със съхнещите ангели. 
Бай Коно излезе от работилницата, Вартоломей стоеше като 
закован. Тишината се взриви от виковете на Алито:   

– Елате бре, хора, изтрепаха се! Някой да помогне...   
Вартоломей се втурна през портичката, която отнесе вал-

мо рижа таласъмска козина. Тичаше към Алито, а дъх не му 
стигаше, та беше отворил широко уста. След себе си чуваше 
бай Коно.  

Пред падналата ограда, сред копривата, лежеше по гръб 
млад мъж. Таласъмът го позна – Симо,  един от синовете на 
Алито, най-големият. По-малкият стоеше насред улицата 
със старата пушка на баща си в ръце, а те, ръцете му, висяха 
като отрязани. Секунда-две и пушката падна на пътя, а ти-
шината се върна и се удави в някаква лепкава безнадежд-
ност.   

Вартоломей се засуети около покосения мъж. Хвана ръ-
ката му и потърси пулс. Нищо. Слънцето беше излязло от 
облака и опечалено гледаше селската улица. Тогава притъм-
ня, защото над тъжната махала летяха глинени ангели и раз-
махваха своите кафяви криле. Един от тях слезе и застана до 
Вартоломей.   
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– След миг сърцето ще започне да бие – каза, а гласът му 
пееше.   

Таласъмът не се уплаши, само краката му изстинаха и зе-
мята под тях се залюля.   

Все още държеше ръката на Симо.   
– Знаеш ли, Вартоломей, остани си такъв, не се проме-

няй... Заседнал си здраво в човешкия свят и ни напред, ни 
назад...   

Ангелът поклати глинената си глава, очите му бяха тъм-
ни като морска бездна.   

После отново стана светло. Вартоломей притисна по-
здраво китката на простреляния и усети ударите на сърцето 
му. Симо отвори очи, като изпъшка. Малкият брат все така 
стоеше насред улицата с отсечени ръце. Бай Коно се беше 
окопитил, Алито пристъпи по-смело напред.   

–Да го внесем в къщата! – каза, вдигнал молитвено ръце 
към небето.    

Бай Коно обаче поклати глава:   
– Първо ще викнем фелдшера, Вартоломей идваш с ме-

не!    
– Ама ти виждаш ли ме?   
И таласъмът се почувства леко разочарован.    
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ДВА ДЕНА ОТ ЖИВОТА НА ЛУДАТА 

ДЕН ПЪРВИ 

Лудата гледаше отражението си в кладенеца и се усмих-
ваше. Виждаше се млада, с плитки, навити на венец, обрам-
чил челото ѝ – гладко като порцелановите чинии на хаджи 
Минчо, донесени от Цариград. Лудата помнеше толкова 
много неща, а виж, името си беше забравила. Обичаше да се 
гледа в кладенеца на хаджията, умрял в далечна земя и пог-
ребан бог знае къде.  

Голямата къща на два ката, с чардак и дюкян под него се 
състари някак бързо, може би защото и децата на чорбаджи 
Минчо се пръснаха по света. В началото пишеха на майка 
си, обещаваха да пращат пари, да се прибират често. После 
писмата лека-полека се изгубиха, потънаха във времето и 
Минчовица се видя да кукува на големия чардак. В собите 
още се намираха цариградски чибуци, пъстри копринени 
шамии, броеници. Минчовица често ги пренареждаше, раз-
глеждаше ги. 

Селото се изпразни през годините, в които жената се 
опитваше сама да се грижи за търговията. Сутрин отваряше 
долу и чакаше мющериите си да купят я сол, я захар, оцет, 
ориз... Беше подредила шарени сапуни най-отпред – да рад-
ват окото, ама жените не ги купуваха, правеха си домашен.  

Един ден завариха Минчовица обесена на стария орех. 
Пожалиха я пет-шестима, един-двама рекоха, че се е отър-
вала. Децата ѝ не дойдоха на погребението. 

Лудата гледаше отражението си и внезапно видя как до 
него изплува таласъм. Не се уплаши, усмихна се по-широко. 
Вартоломей надничаше зад рамото ѝ и се кикотеше с глас: 
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– Ранко си станала тая заран, росата още не се е вдигнала. 
Пък аз позакъснях с прибирането. 

Лудата откъсна поглед от кладенеца, но гледаше пред се-
бе си, не се обърна към Вартоломей. 

– Дай да минем някъде на сенчесто – рече таласъмът и 
побутна жената. 

Вървяха по тревясалия тротоар, плочите стърчаха счу-
пени или похлопваха под краката им. Асфалтовият път бе-
ше занемарен, с големи дупки, пълни със спечена кал, която 
приличаше на загрубелите ръце на Лудата. Тя често рабо-
теше по градините на малкото останали старци, поправяше 
черчевета и врати, изхалтавени от времето и дъждовете, 
пренареждаше криво-ляво нечии керемиди. Пари не взе-
маше, само храна и дрехи. И спеше там, където я завареше 
нощта. 

Сега седнаха край реката, зашумена, обрасла, тополите 
бодяха небето с острите си игли, кърпеха го, събираха обла-
ците един до друг – сила да добият, та санким завали. Не 
беше валяло от доста време. 

Седяха един до друг Лудата и таласъмът, без да говорят, 
загледани в мътната селска речица, натъняла съвсем в лят-
ната жега. 

– Няма вода дори да се удави човек! – рече Лудата, като 
все така занесено се усмихваше. 

Вартоломей я хвана за ръката: 
– Недей да го казваш, не знаеш колко е ужасно да потъ-

ваш... В блатото. Миналата пролет. Затънах до шия и ни 
напред, ни назад. 

– Зная, зная...– промълви жената и вдигна очи към върха-
рите – тоя ден замръкнах там.  

Вартоломей се вгледа изненадано в седналата до него 
фигура: 
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– Някой ме издърпа тогава. Помня дългия клон, как го 
стисках и бавно напредвах, а мътната, жабунясала вода ме 
теглеше обратно. Човек не видях, само сянка. И дървото, все 
в него гледах и стисках, стисках... 

Таласъмът млъкна, почопли тревата около себе си, ча-
каше Лудата да каже нещо, но и тя мълчеше. Вартоломей 
продължи някак припряно: 

– Дори не подозирах, че съм толкова близо до брега. Да 
пази демон, да пази, дали пък не си била ти моят спасител? 
Кажи, кажи! – и Вартоломей задърпа дрехата на жената до 
себе си. 

Лудата бавно обърна лице и таласъмът видя, че усмив-
ката ѝ се беше стопила, а очите, потънали в сенки, изглеж-
даха отчайващо тъжни. На Вартоломей му се доплака. Же-
ната прошепна: 

– На това място потъна моята Маня. Бързо стана, нищо 
не можах да сторя. Видях как дебелите алчни кръгове на во-
дата се затвориха над безсилните ѝ ръчички. Наказаха ме… 
Прокълната съм аз, прокълната… 

Дълго мълчаха, после Лудата рече: 
– Не спасих тебе, спасих детето. 
И стана, по окъсаната ѝ пола бяха залепнали пухести глу-

харчета. 

ДЕН ВТОРИ 

Вартоломей надникна в кладенеца и видя дълги черни 
коси да се полюшват. Стори му се, че са сенките на клонес-
тия орех, много му се искаше да са те. Присви го под лъжич-
ката, закашля се. Отдръпна се от каменното гърло, седна на 
пейката, която се заклати под тежестта му. 

– Чак свят ми се завива – промънка таласъмът и се хвана 
с две ръце за прогнилото дърво. 
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 Седя така някое време, обърнал гръб на слънцето. Раз-
мисли се да търси ли помощ, или да отмине този злощастен 
геран, който вече и кофа нямаше. Бяха я откраднали заедно 
със синджира. Можеше да иде при Коно грънчаря, знаеше, 
че е тука. Бай Коно зимуваше в града, при дъщерята и вну-
ците, но напролет се прибираше в село и пак палеше пещта. 
Каквото изработеше, го пращаше на щерката. Вази, чаши, 
чинии. После тя ги рисуваше и ги продаваше на пазара. Из-
карваха дребни суми, но си беше помощ. Пък и обичаха за-
наята си. 

Вартоломей се надигна и отиде да погледне пак с надеж-
дата, че му се е привидяло. В кладенеца имаше удавена 
жена. 

– Коя ли може да е?  
Жени в селото нямаше, няколко баби само. Другоселка 

ще да е, а може и от града да е дошла. 
Вартоломей се сепна и заситни към бай Коно, молеше се 

да го завари в грънчарницата. Вървеше и не гледаше в кра-
ката си, на едно място се спъна и призова на помощ всич-
ките си познати демони. Беше уплашен. Когато видя бай 
Коно да гледа към пътя, му поолекна. Бутна вратника и 
влезе. Коно отри ръце о престилката и го пресрещна с бла-
гата си усмивка: 

– Има ли нещо? 
– Има, бай Коно, има... 
И таласъмът сниши глас: 
– В хаджи-Минчовия бунар някой се е удавил... 
– Да му се не види! – грънчарят вдигна ръце. – Лудата 

обикаляше там, оная, със забравеното име. Някой спомена-
ваше, че е роднина на хаджи-Минчови. 

– Не е тя, косите са черни. Лудата е беловласа – каза Вар-
толомей и се озърна, сякаш я очакваше. 

Бай Коно кимна и свали престилката. 
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– Да видим – рече и побутна Вартоломей към улицата. 
Когато стигнаха до хаджи-Минчовия бунар, притъмня, 

скупчили се бяха ненадейни облаци, излезли като из засада 
зад планината. Човек и таласъм застанаха до каменния пръ-
стен и се спогледаха. Бай Коно се наведе, черните коси все 
така леко се полюшваха като водорасли в спокойни води. 

– Отивам за стълба, ти не прави глупости – каза грънча-
рят. Таласъмът не отговори, само приседна на пейката да 
почака. 

Когато извадиха жената, веднага я разпознаха. Наистина 
беше Лудата, но с почернена разпусната коса. И странно, но 
нямаше вид на удавник. 

– Тая вода на хаджи Минчо е магьосана – каза Коно. – 
Няма да се учудя, ако Лудата се дигне някоя нощ. 

Вартоломей изнесе от къщата покривка с пискюли, изя-
дена от молци, избеляла, но чуждоземското си личеше. Сло-
жиха тялото върху нея. 

– От раклите на хаджи Минчо. Абе, ние на кмета няма ли 
да кажем? 

– Няма. Ще я повлекат, горката, по моргите, ще я разси-
пят. Роднини не са ѝ останали – Бай Коно беше категоричен, 
Вартоломей се колебаеше. Изрече някак смутено: 

– Прокълната е тая къща, смъртта се е настанила в нея. 
И обърна глава, не искаше да вижда лицето на Лудата, 

просната върху покривката.  
Бай Коно натамани умрялата, прекръсти я и лека-полека 

я отнесоха до гробището. 
Тогава и заваля – едър дъжд, повлякъл след себе си ня-

колко мълнии. Двамата гробари се разотидоха един по един. 
Пръв си тръгна бай Коно, не се сбогува. Вартоломей постоя, 
постоя, после се върна в прокълнатата къща. Влезе в голя-
мата соба, където все още висеше на стената огледало, на-
половина счупено, петносано, покрито с парче черен креп. 
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Уж да не се връщат душите умрелите... Таласъмът седна на 
канапето, градска направа, навремето семейството много се 
гордееше с него. Сега плъховете го бяха изгризали, пружи-
ните му стърчаха като ребра. Вартоломей гледаше през зее-
щите прозорци и чакаше. Знаеше какво чака. 

В полунощ долу се хлопна врата. Таласъмът стана, за да 
погледне. И я видя. Лудата обаче не беше сама, водеше дете 
със себе си. Бяха безплътни, плуваха във въздуха, освобо-
дени от всичко земно. Лудата каза на Вартоломей: 

– Не си тръгвай, след малко ще дойдат мама и татко, де-
нят е такъв, на прошка е наречен. Бъди ни гост! 

Таласъмът потрепера, но се съгласи. Нямаше как да от-
каже.  
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ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ ДВЕ 

ЧАШКИ ЖИВОТ 

Метростанция „Сердика“, Вартоломей, е кръстопът на 
мотриси и съдби. Седя до фонтанчето и наблюдавам хората. 

Една жена излиза по стълбите, като крепи пластмасова 
чашка с кафе. Подземният свят на римския калдъръм, съче-
тан с безвкусния кич, остава зад гърба ѝ. Небето синее про-
летно и безгрижно. Групичка слепи музиканти, пеят енту-
сиазирано. Жената ги подминава, а после явно усеща срам, 
защото със свободната ръка посяга да отвори чантата си. И 
тогава вниманието ѝ е привлечено от просякинята, която 
седи тихичко, подгънала колене на стъпалото. Тя прилича 
на кацнало сиво врабче. Шлиферът ѝ може да се омотае два 
пъти около тялото. В дланта потрепва прозрачна пластма-
сова чашка за кафе, а в нея – само жълти стотинки. Бялата 
коса е прибрана в старомоден кок, а очите – сведени надолу. 
Гледа съсредоточено в краката си с протегната напред ръка. 

До просякинята се приближава млад мъж, навежда се и 
нещо ѝ говори. После взема чашката и я разклаща, като явно 
демонстрира колко жалка е днешната милостиня. Просяки-
нята не вдига очи, само свива рамене в широкия шлифер и 
хваща главата си с ръце. Пази се.  

В следващия момент виждам как ръцете на жената дър-
пат якето на мъжа. Когато обръща лицето си към нея, в пог-
леда му припламва раздразнение. Чашката с изпросеното 
пада на стълбите, а жълтите стотинки се разпиляват. 

Разбирам, че жената познава човека срещу себе си. Годи-
ните са пощадили лицето му, но очите... Очите му са вече 
различни.  

– Павелчо, ти ли си? 
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Дрезгав, гласът ѝ сякаш не иска да излезе в това градско 
пространство, което прилича на преизподня.  

Мъжът съска в лицето на слисаната жена: 
– Има ли значение аз ли съм? Не можете, госпожо, да 

промените света, не можете да ни превъзпитате всичките, 
не можете вече нищо... И обръща гръб.  

Просякинята го следва с наведена глава.  
Ръката на жената, която крепи все още чашката с кафе, 

трепери. Топлата течност се стича по пръстите ѝ. После 
чашката се изплъзва и се търкулва по стълбите точно до 
онази с жълтите стотинки. Някакъв възрастен мъж заядливо 
подвиква:  

– Да си приберете боклуците!  
Жената е оглушала. 
Навеждам се аз и вдигам двете чашки. Две чашки живот, 

Вартоломей, две чашки живот... 
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ПИСМО ДО ВАРТОЛОМЕЙ, ИЛИ В 

ПАМЕТ НА ЕДНО КНИЖНО            

ПАЗАРЧЕ 

Пиша ти пак, макар да не знам в тая зима дали писмото 
ми ще те намери в село, и да ти кажа, че много ми липсват 
нашите нощни беседи. Седнал съм до едно ограждение, а в 
него, казват, имало фонтан. Ама го спрели, щото мъж няка-
къв загинал, ток го ударил. Любимо ми е мястото, знаеш, 
улавям душата на човека. Още се лута в тъмното, а плачът 
му отехтява като котешко виене между сградите. 

Студено е днес, пусто. От утре ще бъде още по-пусто, за-
щото няма да ги има вече сергиите с книги, изнасят ги. Само 
човеците от камък ще останат да тъгуват за тях.  

И аз жаля, нищо, че съм отскоро в града. Толкова много 
истории витаеха във въздуха. Само аз навярно ги виждах 
как плахо надничат от страниците, поотупват се от праха и 
тръгват да бродят по улиците. Някои бяха стари познати и 
вървяха заедно, други предпочитаха да са сами. Трети сега 
се запознаваха, разказваха си патилата, въздишаха от любов 
или се намразваха за цял живот само като се погледнеха. Аз 
ги следвах по тесните улички, по стръмните стълби на коо-
перациите, качвах се с тях по таваните, слизах в мазетата. 
На сутринта историите се прибираха по старите книги, а аз 
си ги разказвах дълго време, докато най-после затварях очи 
на някой таван, пълен с вещи и паяжини. Места за спане на 
това книжно площадче имаше много. 

Една сутрин изгубих историята на Марта. Ей тъй на, не 
се прибра немирницата, знам ли дали се криеше, или нещо 
ѝ се беше случило. А лятото беше горещо и прашно. Два 
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гълъба пред очите ми отвориха немощно човчици и повече 
не ги затвориха, легнали по гръб и обърнали лице към не-
бето. Да, Вартоломей, понякога и градът е тъжно място за 
живеене. 

Марта беше героинята на една тънка книжка, която ле-
жеше на последната сергия, съвсем в края ѝ. Млада жена с 
дълга черна коса и разбира се, с червена рокля. Ти никога не 
си виждал жени в червени рокли. Хората се заглеждаха в 
книгата, но никой не я купуваше. 

Видях Марта за първи път преди две години. Таман бях 
избягал от село и малко ти се сърдех, че реши да останеш. 
Сблъскахме се на ъгъла на книжното пазарче точно в часа, 
когато историите излизаха на разходка. Беше развяла дълги 
червени поли, с които метеше прахоляка на улицата, и гле-
даше светофара. Нервно потропваше със старомодните си 
обувчици. Реших да я проследя, но не се справих. Успях да 
стигна до входа на една кооперация и там Марта изчезна. 
Полутах се по етажите, уплаших две жени с накъдрени си-
тно-ситно коси, а после се отказах.  

Точно това лято бях открил и г-н Томов, прекрасен събе-
седник. Живееше сам в своя апартамент, всеки ден социал-
ните му носеха някакво ядене и го наглеждаха. Г-н Томов 
имаше огромна библиотека, беше написал някога любовен 
роман, но тук историите бяха опитомени, знаеха си мястото 
и никоя не се решаваше просто да избяга нанякъде. 

Когато Марта не се прибра, беше сряда, гореща и вкусна, 
ленива, чревоугодна, с музиката на улицата долу, където 
дрънчаха трамваи, поочукани, старички, но някак спретнати 
и щастливи. Не можех да заспя, тревогата ми се засилваше 
и трябваше да помисля какво да сторя, къде да търся Марта. 
А човекът от сергията нищо не беше усетил. 

И нали разбираш, Вартоломей, отидох право при г-н То-
мов. Рано беше, но той винаги ме изпреварваше, успяваше 
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да се оправи криво-ляво, да стане от голямата спалня и да 
седне в любимото си кресло. Подпираше немощни ходила 
върху един куп с книги. 

Да, Марта се изгуби, а аз сякаш изгубих душата си. Г-н 
Томов ме изслуша, разкашля се по едно време, помоли ме 
да намеря цигарите, защото сестрата ги била скрила. После 
каза, че трябва да си направим план. През цялото време оба-
че имах чувството, че знае нещо, което не иска да ми каже. 

Вечерта се върнах при входа, където миналия път бях за-
губил от погледа си червената рокля на Марта. Беше единс-
твен вход на занемарена кооперация, полупразна, долу вра-
тата не се заключваше, миришеше на готвено. Реших този 
път да се кача и на таваните. 

Прашно, паяжинно, застояло. През капандурите прози-
раше като в мъгла едно крайче на ленивата луна. 

 Долових нечия въздишка, после – тананикане на пес-
ничка, съвсем неясна, някак безсмислена, но жизнерадостна 
и въобще не на мястото си на тоя забравен таван с вещи, 
изоставени най-малко от три поколения. Приближих, сър-
цето ми се разтупа, дано да е тя. Имаше толкова бездомни в 
тоя град. Като нищо се е вмъкнала някоя клошарка.  

И я познах – тънката сянка на Марта, изправена в отс-
рещния ъгъл. В мрака я виждах ясно – беше облечена в 
дънки и блузка. Не ме усети, продължаваше да тананика, а 
в ръцете ѝ се полюшваше часовник на верижка. 

Притаил дъх, аз я гледах, докато тя не прибра часовника 
в джоба си. Тръгна към изхода на тавана. Очаквах старата ѝ 
история да ме погълне, да я видя отново влюбена в оня кра-
сив морски капитан, а косата ѝ да се развява на палубата под 
солените пръски на вълните. Знаех тази история наизуст. 
Марта, вечно влюбената Марта, с червената си рокля се 
втурваше в десетки приключения, но накрая се женеше не 
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за романтичния капитан, а за собственика на търговския ко-
раб. Тук историята мълчеше за подбудите ѝ, но Марта беше 
импулсивна и решаваше нещата на секундата. И уж добър 
край – богато семейство с традиции, къща на брега на мо-
рето, две палави дечица, къдрокоси и с румени бузи като 
ябълки, а на мене винаги ми ставаше тъжно. 

Вървях след Марта и се чудех какво беше замислила в 
горещата нощ, потънала в пот и прашна немара. За мое 
изумление, тя тръгна по познатия ми път към апартамента 
на г-н Томов. Само веднъж се обърна и се засмя, а аз разб-
рах, че ме е усетила. Не я заговорих на улицата, изчаках да 
влезем във входа, даже мълчах, докато не стигнахме втория 
етаж. 

– Е, добре, видя ме. Какво става?  
Пряма, както винаги, Марта изтърси: 
– Искам нова история. 
– Това е незаконно, нали знаеш? 
– Знам, ама искам. Не може всичко да ни бъде забраня-

вано. Айде малко демокрация и за нас. Да се узаконят смес-
ването на герои, опциите за промяна, обръщането на вре-
мето... И създателите на истории да не се считат за крими-
нално проявени... 

Тя припряно подтичваше към последния етаж, където се 
намираше и апартаментът на г- н Томов. 

– А готова ли си да платиш цената? – подвикнах. – Няма 
да позволя на бедния г-н Томов да се подлъже по твоите 
фантазии. 

– Ще позволиш, ще позволиш... 
Марта рязко спря и се вторачи в мене. Очите ѝ ме гледаха 

предизвикателно. Над главата ѝ играеха прашни лунни лъ-
чи, в ръцете си държеше шал с неизвестен произход. 
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– Къде ти е роклята? – попитах. – Правиш ли си сметка, 
че можеш да останеш една блуждаеща героиня и вечно да 
скиташ по улиците, търсейки напразно своята история? 

– Стигнахме – оповести Марта, – за това ще мислим 
после. 

– Ще мислим, ние ли? 
Но Марта сякаш не ме чу, отвори вратата, от която има-

ше ключ, и заедно влязохме. В апартамента беше тихо, само 
отнякъде се чуваше шум от развалено казанче. Минахме 
през антрето, закачалката беше отрупана с дрехи. Г-н Томов 
седеше в любимия си фотьойл и четеше книга с една ог-
ромна лупа в ръка. 

– А, ето ви и вас... – странно, той не изглеждаше изнена-
дан. 

– Настанявайте се, където ви е удобно. 
Марта седна на пода, аз опънах уморени крака на диван-

чето. 
– Да започваме! – каза бодро г-н Томов. Гласът му беше 

почти младежки. Той се обърна към Марта и някак назида-
телно изрецитира:  

– Ще ти напиша история, но с нея няма да можеш да на-
пускаш книгата си. Ще имаш нова самоличност, но ще бъ-
деш като цвете в хербарий... Не е зле да помислиш още 
малко. 

Бях изненадан да разбера, че моят приятен събеседник е 
въвлечен в такива съмнителни сделки за смяна на истори-
ите. Тази мода сред героите напоследък добиваше невиж-
дан размер. На книжното пазарче наставаше объркване, за-
щото доста често историите се пишеха от некадърници и 
шарлатани. Те допускаха да се нахлува в чужда територия, 
крадяха сюжети, а някои герои наивници оставаха на ули-
цата, бездомни и съкрушени. Имаше, разбира се, и такива, 
на които скитническата съдба им харесваше.  
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– Марта! – хванах ръката й. – Какво искаш да получиш? 
Животът ти е уреден, имаш такъв хубав таван на онази къща 
край морето. Харесвам го, харесвам даже децата ти... 

Марта ме стисна за ръката: 
– Не ставай глупав, знаеш за какво съжалявам. 
Разбира се, че знаех. Всички съжалявахме за едно и също 

нещо. 
Разсъмваше се. Г-н Томов обсъждаше с Марта новата й 

история, чийто край аз не пожелах да науча. 
– Попътни ветрове, момиче, късмет в новия живот! – ка-

зах тихо, озъбих се на г-н Томов и се стопих във въздуха. 
Сега седя до фонтана и дописвам писмото си, студено ми 

е, утре почват да вдигат сергиите. Още съм сърдит на г-н То-
мов. Последните истории се прибират една по една. Рано-
будни книжари се суетят около кашоните. От последната 
маса един млад мъж купува книга. На корицата ѝ се усмихва 
жена в дънки и червена блузка. 

И аз знаех, Вартоломей, че повече нямаше да я срещна, 
защото тя избра друга съдба за себе си. Смела ли беше или 
безразсъдна? 
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ЗМИЯТА 

 
Клисарят умря и вече нямаше кой да бие черковната кам-

бана. Пък и тя беше стара, тежка, непосилна за несвикнал 
човек. Църквата беше строена преди Освобождението - това 
се знаеше и толкоз. Г-н Радославов все заничаше със зачер-
вените си очи иконите, много искаше да открие годините на 
градеж или зографисване, но майсторите бяха останали ано-
нимни, иконописецът – също. Ни имена, ни дати, а си ли-
чеше, че е рисувала една ръка. 

Днес г-н Радославов се събуди твърде рано, петелът на 
кака Радка се дереше с цяло гърло, пък слънцето още се из-
лежаваше под източните хълмове. Беше тъмно, мутвачето 
на съседката светеше с мъжделивите си жълти очи. Те току 
примигваха, токът в селото често спираше. Г-н Радославов 
се беше пенсионирал миналата есен и вече втора година ид-
ваше тук през пролетта и се прибираше в града късно нае-
сен, когато студовете аха да захванат. Той беше учител по 
история, но също така и любител археолог. 

Утрото изпълзя над баирите. От тавана на къщата тала-
съмът Вартоломей видя как г-н Радославов взе някакви се-
чива, хвърли ги в багажника на колата и се опита да я за-
пали. Разбира се, старата мома се задави, закашля се, из-
бълва дим и чак тогава забоботи. Потегли, спря, после пак 
потегли. Вартоломей реши да се поразходи към изоставе-
ното манастирче, където със сигурност отиваше г-н Радос-
лавов. Това манастирче стоеше запуснато отдавна и сега го 
обитаваха прилепи, диви животни и духове. 

Таласъмът мина напряко и когато пристигна, утрото та-
ман се надигаше, румено и синеоко. Вартоломей усети теж-
кото дишане на порутените сгради сред високата трева. 
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Видя г-н Радославов клекнал до някакъв изкоп точно до съ-
борената дясна стена на централната сграда, където някога 
са били килиите на монасите. Видя го да оглежда захлас-
нато странен предмет. Тоя изкоп учителят ровеше нощем, 
когато само луната му светеше с жълтия си небесен фенер. 
Страхуваше се да не го види някой, макар жива душа да ня-
маше наоколо. Страхуваше се заради призрачния монах, 
който бродеше из развалините и търсеше нещо отдавна из-
губено. 

Вартоломей знаеше за призрака от баба Вела. Появил се 
бил отдавна, когато все още в селото живеели много хора, 
когато гората над хълмовете се чернеела гъста и омагьос-
ваща, когато по пътищата бродели вълшебници, разбой-
ници и светци. Вартоломей слушаше приказките и си пред-
ставяше как някоя нощ една светла сянка ще го привиква 
все по-навътре в гората и там, на вещерската поляна, ще го 
чака... Тук таласъмът не можеше да си представи кой или 
какво ще го чака, но се вълнуваше. Баба Вела слагаше пръст 
на устните си и казваше: 

– Тихо, тихо, недей да викаш, че ще прогониш добрите 
духове от къщата. Този призрак не бива да вижда бял свят, 
той е с подземните хора.  

На Вартоломей му ставаше мъчно за долната земя, спом-
няше си за сухия кладенец, който отдавна се изгуби дявол 
знае къде. Ставаше му мъчно, но бързо му минаваше. 

И ето, сега г-н Радославов държи в ръцете си нещо и то 
го привлича като забранения плод в райската градина. Чо-
векът се е захласнал по странния предмет, а Вартоломей 
наднича и не може да разбере какво е това. 

Г-н Радославов уви находката в якето си, после внима-
телно я положи на задната седалка на колата. Върна се от-
ново при изкопа и се загледа в него. Вартоломей се таеше 
между тревите и наблюдаваше. Прииска му се да уплаши 
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тоя иманяр, който можеше да разбута някое съкровище и да 
довлече  нещастие. И таласъмът се надигна, готов да завие 
от зловещо по-зловещо посред бял ден в това, забравено от 
бога, манастирче. Точно тогава видя как г-н Радославов 
хукна към колата като луд, затърси ключовете по джобовете 
си, откри ги на таблото и бързо подкара към селото. Този 
път старата мома беше безупречна. Вартоломей остана зяп-
нал след нея. 

Окопити се, когато от изкопа изпълзя змия и го загледа с 
жълти немигащи очи. Вартоломей успя да си затвори кос-
матата уста, но продължи да стои неподвижен и онемял. Не 
смееше да гледа змията в очите. А тя, проклетата, се заиз-
вива из руините, като бавно скъсяваше разстоянието между 
себе си и него. Таласъмът едва успя да въздъхне, когато зми-
ята внезапно изчезна. Сякаш се стопи в новодошлото плад-
не, но остави след себе си странна светлина. Вартоломей 
дори и не помисли повече за изкопа. Върна се обратно по 
същия път, по който беше дошъл. Пладнето преваляше, ко-
гато се настани на тавана на къщата, за да поспи. 

Събуди го светлината. Ярка, лъчиста, почти невъзможна 
в своето съществуване, тя трептеше, танцуваше, обливаше 
сама себе си, възпроизвеждаше се в стотици цветове и 
форми. Вартоломей изгуби ума и дума. Сложи ръце на 
очите си и бавно се надигна от сламата. Светлината лю-
бовно го обгърна и таласъмът чу сладостното ѝ пеене. Ме-
лодия, която призоваваше живи и мъртви да обичат. Само 
да обичат и нищо друго. Вартоломей се предаде на светли-
ната, но успя да прошепне: 

–- Дявол мой, мъртъв съм! 
– Не си мъртъв – каза г-н Радославов, изникнал внезапно 

на тавана. В ръцете си държеше странния предмет и тала-
съмът видя ясно змията, която се увиваше около него. Чак 
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сега разбра, че източникът на вълшебната светлина, а веро-
ятно и на музиката, бе странният предмет в ръцете на г-н Ра-
дославов. 

– Като музикална кутия е – каза по-смело Вартоломей. – 
Баба Вела има такава, ама от нея изскача танцьорка, а не 
змия. 

Г-н Радославов се засмя: 
– Танцьорка или змия, едно и също е. Жената е произ-

лязла от змията, не знаеш ли? Когато Ева откъснала ябъл-
ката, в нея имало малък червей. В ума на жената този червей 
пораснал, отгледала го тя, защото го пожалила. Бог е създал 
жената с добро сърце... 

Вартоломей не знаеше какво да каже, но усещаше до 
себе си любящите ръце на безсмъртната си баба и беше го-
тов да обикне целия свят. После светлината угасна, г-н Ра-
дославов се свлече на сламата до таласъма. В ръцете си дър-
жеше голяма буца пръст, спечена, с прорасла в нея пожъл-
тяла трева. Имаше формата на човешки череп. От змията 
нямаше и помен. Вартоломей видя само отражението ѝ в 
очите на човека, после ясно чу змийското му съскане. Г-н 
Радославов се обърна към таласъма: 

– Да се махаш от тавана ми, изчадие адово, да не съм те 
видял повече тука... 

Вартоломей бавно заслиза към тъмната поляна и ясно чу 
как камбаната удари на умряло. 
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МАРИЯ   

Вартоломей срещна тъмнокосата Мария на пътя към гра-
да. Шосето се виеше във високото покрай долината и от 
него се откриваше гледка към отсрещните хълмове, изло-
жили гърди под ласките на щастливото слънце. Мария но-
сеше ябълки в полата си, червени и апетитни, а заголените 
ѝ до коленете крака бяха гладки и мургави. Напомни му на 
танцьорката от музикалната кутия на баба Вела. Не искаше 
да изплаши жената, затова се шмугна в храсталака край пъ-
тя. Видя я, че се спря до следващото дърво и пак си откъсна 
ябълка. Усмихваше се.   

От завоя се появи моторист, намали рязко и спря до Ма-
рия. Свали каската от главата си и заговори жената, но Вар-
толомей не успя да чуе и думица. Мария стоеше срещу 
слънцето и засланяше очи с шепа. Все още се усмихваше. 
Свали ръката от очите си,  взе ябълка, избърса я в полата си 
и я подаде на мъжа. Държеше очите си сведени надолу. Мо-
тористът захапа ябълката с настървение, после я захвърли. 
Плодът се търкулна и заприлича на откъсната кукленска 
глава.   

Вартоломей се придвижи напред, къпинакът задираше 
козината му, драскаше го по лицето. Вслуша се пак, осите 
забръмчаха тревожно. Мъжът слезе от мотора и хвана Ма-
рия за лакътя. Дръпна я към себе си. Жената изпусна ябъл-
ките, полата ѝ се разлюля около глезените. Едва тогава та-
ласъмът видя, че Мария е бременна. Дявол мой, какво ис-
каше тоя човек от бременна жена?   

– Да не си тръгвала сама по пътищата! Чий го дириш в 
тоя пущинак? – чу се гласът на мъжа, тоя път по-силен и 
одрезгавял.   
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Жената се хвана за изпъкналия корем, сякаш да предпази 
детето си, и се огледа с ужасени очи. Наоколо нямаше жива 
душа. После безсилно се свлече на нагорещения асфалт. 
Мъжът я затегли към канавката, като се опитваше да вдигне 
полата ѝ, но Мария я стискаше здраво през корема и риташе 
с крака. Мъжът изпсува...    

Тогава картината пред очите на Вартоломей внезапно се 
промени. На пътя пак стоеше бременната Мария, само дето 
косите ѝ бяха покрити и носеше кошница, в която се розо-
вееха разпукани смокини. От завоя изскочи конник, римски 
войник, и рязко спря до младата жена. С цинична усмивка 
слезе бавно от седлото и още по-бавно свали от главата си 
шлема – цялото горещо пладне беше негово... Смокините се 
разпиляха в прахта.   

Вартоломей мислеше, че полудява. Лудостта обаче му се 
услади и той изскочи с ръмжене зад войника, който притис-
каше бременната Мария под потното си туловище. Копието 
му лежеше на пътя като изкушение. Вартоломей го взе, за 
момент се поколеба, но после на лицето му цъфна злорада 
таласъмска усмивка. Прободе чудовището между плешките 
с вик на удоволствие и триумф едновременно.   

Точно тогава видя как мотористът отпуска хватката си, а 
изплашената Мария избутва тялото му от себе си. Жената 
минута-две зашеметено гледа мъжа – устата му беше зей-
нала към небето, а очите, вече съвсем човешки, имаха изне-
надано изражение. После Мария се надигна и започна с тре-
перещи ръце да събира в полата си разпилените ябълки.    

Вартоломей си оставаше скрит в храстите край пътя. До 
вечерта не излезе оттам. Чудеше се на кого да се моли – на 
дявола или на бога.    
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АВТОРЪТ ЗА СЕБЕ СИ 

Родена съм в град София през 1956 година. Завърших 32 
гимназия в родния си град, а след това СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ със специалности „Българска филология“ и „Филосо-
фия“. 

София е моят любим град. Тук се омъжих, тук работя 
като учител вече над четиридесет години, тук отгледах де-
цата си. 

Поезията е най-голямата ми страст. Аз я наричам „под-
реждане на думи“, защото те, думите, са винаги у мене и все 
напират да излязат. Имат силата на изворна вода. 

Издала съм четири стихосбирки. Първата е назована 
„Погледи“ и е резултат от спечелен конкурс на издателска 
къща „Многоточие“. От същото издателство ми е и сб. 
„Очите на града“. Последваха „Сътворения“ и „Дено-
нощия“ със съдействието на издателство gabriell-e-lit. Ре-
довно публикувам в списанията „Картини с думи и багри“, 
електронното списание на Нова социална поезия и сп. „Ли-
тературен свят“. Имам преведени и публикувани стихотво-
рения на испански език. 

Последна ми е тази книжка с историите на таласъма Вар-
толомей, тя е моят скромен опит да пиша и в проза. Варто-
ломей населява спомените ми от родните села на мама и 
татко – с. Дъбова махала и с. Болевдол. Това са местата на 
моето лятно детство. 

Днес Вартоломей обитава прекрасните села Еремия и 
Слокощица близо до гр. Кюстендил, откъдето са и снимките 
в края на книгата. Да даде Господ да ги видят повече хора! 

Тук е мястото да благодаря на издателя си д-р Габриела 
Цанева и на редактора на книгата Румяна Парашкевова за 
професионализма и всеотдайността към мене и моя герой. 

С цялото ми уважение към читателите – Рени Васева. 
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ПОСЛЕСЛОВ 

Сборникът с разкази „Историите на Вартоломей“ е пър-
вата белетристична книга на поетесата Рени Васева. След 
четири успешни стихосбирки – дебютната „Погледи“, спе-
челила голямата награда на издателство „Многоточие“ за 
2018 г. и издадена същата година като награда за автора, 
последвалата „Очите на града“ на същото издателство /2019 
г./ и невероятно богатите като съдържание, поетика, образ-
ност и послания „Сътворения“ и „Денонощия“, които изда-
телство gabriell-e-lit има честта да осъществи като елект-
ронни и печатни издания през 2019 г. и 2020 г., днес автор-
ката поднася на читателя събраните разкази за житието на 
един колкото приказен, толкова и реален персонаж, станал 
вече любим герой на публиката – таласъмът Вартоломей. 

Роден в кладенец, той обитава изоставените къщи на 
едно умиращо село и си говори с дърветата, сенките, само-
дивите и онези човеци, които го виждат или усещат… И ни 
разказва истории от двестагодишния си живот.  

Лично за мен, Вартоломей стана повод да се върна към 
българската фолклорна традиция, да потърся изворите, 
вдъхновили автора и родили този сборник. Легенди и пре-
дания, поверия и суеверия, приказна и песенна традиция... 
И оживя онова богатство на детския фантастичен свят, на 
приказните герои, останали в паметта затрупани, избелели 
и изместени от англоезичните фентъзи романи и холивуд-
ски филмови продукции, компютърни игри и комикси, ба-
зирани на класическите образци на фентъзи жанра, основан 
от своя страна на скандинавски митове, ирландски саги и 
келтските епоси.  
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Получи дух и плът и стана декор за едно пътешествие, 
колкото въображаемо, толкова и реално. Но не онова пъте-
шествие, нужно за развитието на фентъзи сюжета, защото 
тук събитията се случват в статичния свят на дните ни, а пъ-
тешествие навътре към същностите ни, към моралните ка-
тегории на доброто и злото, към устойчивостта и способ-
ността да анализираме и променяме битието.  

В „Историите на Вартоломей” фолклорният елемент и 
изплъзващото се битие са сплав, в която рефлектират мно-
гопластовите проблеми на съвремието – обществени и 
лични, нравствени, психологически, исторически…  

Рени Васева не гради фантастичен свят, в който да раз-
положи героите си – те действат в нашия свят. Те са повода 
да погледнем лицето на собствения си живот. Тук няма да 
намерите следи от „средната земя”, нито от „колелото на 
времето” или „дисковия свят” – тук няма хумор или паро-
дия, копиране или прекрояване на нещо познато.  

Бихме могли да търсим паралел с магическия реализъм, 
поне на теория някои от разказите напълно се вместват в оп-
ределението, но не бих ги нарекла и така.   

Защо „Историите на Вартоломей” са толкова въздейст-
ващи? Дали не именно защото са сбор от разкази, във всеки 
от които можем да намерим път към себе си, а не роман, 
разказващ една чужда съдба? Свързващото звено е налице; 
читателят „влиза в кожата” на протагониста, идентифицира 
се с него, приема гледната му точка за своя и проследява 
житейските му пътеки, които го събират, сблъскват или пос-
тавят в ролята на зрител или водач.  

Да. Ще следвате стъпките на Вартоломей, за да държите 
ръката на умиращ в самота старец, за да освободите от стра-
ховете му малтретирано дете, за да усетите бездушието, ца-
рящо в душата на Големия град... и накрая – да се прекръс-
тите, макар да не вярвате, макар да рискувате безсмъртието 
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си, защото той, мъртвият, е вярвал и има нужда от вашия 
знак. И може би ще се разтворите в лъчите на изгрева… 

Една книга, която не дава отговори, която не задава въп-
роси, но която дълбае просеки и сее пътища…  

Рени Васева е убедена, че ще има още истории на Варто-
ломей – „Вартоломей е моята връзка със селото и града”, 
споделя тя, и допълва, че ѝ се пише за него, може би защото 
поезията е само един от инструментите, с които може да се 
открие красивото и да се поправи грозното, но гласът на 
прозата е онова, което хората по-лесно разбират и обичат. И 
още, споделя тя – „Разказите за него трябва да излязат в из-
дателство gabriell-e-lit, защото в списание „Картини с думи 
и багри” за пръв път се приюти Вартоломей...  

И ние сме щастливи, че имахме възможност да осъщест-
вим книгата като електронно издание в двата популярни 
формата .pdf и .epub през 2021 г. а сега, и като допълнено 
печатно издание.  

Особено въздействие в настоящото издание имат и ав-
торските фотографии на Рени Васева, които дават не просто 
декор на историите, но и са призвани да запазят, да консер-
вират и пренесат през времето архитектурното пространс-
тво и въплътения в него дух на умиращото българско село. 

И нека пожелаем още веднъж на автора и нейния герой 
Вартоломей лек път към читателя!  

 
д-р Габриела Цанева, редактор и издател 
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