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Добре дошли, дами и господа! 
Заповядайте. 
Да Ви се представя. Аз Егон фон Скайп Ланистиклус, ще ви разкажа една 
история. Нарекох я – „Невена“! 
Фанфари кънтят и завесата се вдига.



ЧАСТ ПЪРВА

ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕВЕНА

15 МИНУТИ

Започвам своето съчинение по картинки, наречено „Невена“, с благодарност към 
съдбата, че я срещнах, и с признанието, че отношенията ни надхвърлиха границите 
на времето и пространството. 

Ще го завърша с откритието, че животът е изпитание! 

Видях я в едно парижко бистро, умислена и самотна. Излъчваше такава самота, че 
останалите посетители бяха полупрозрачни. Дори невидими. Приличаше на момиче 
за 20 евро. Отчасти заради цената, реших да я заговоря. Отправих се към нея, 
воден от Невидима и мощна сила. Стреснат от себе си, чух се да я питам на чист 
български език:

– Извинете, мога ли да седна на вашата маса?

Моля ви се,  това се случва в Париж, където никого не познавам. Попаднал съм 
погрешка по един европейски проект. Спал съм в поносим хотел. Там съм закусил 
обилно и съм, бих казал, "пълен до горе". Спокойно ще изкарам следващите 48 часа.

От София така ми казаха – до 48 часа ще оправим грешката. Аз трябвало да отида 
до Велико Търново и там да снимам, а един френски журналист да снима в Париж, 
но в Брюксел мениджърът на проекта се объркал. Французинът вече пристигнал в 
София и от летището тръгнал (не сам!) за Търново. Запитах дали мога аз да остана 
в Париж и да снимам съгласно програмата, като си наема асистентка, а той да си 
остане в Търново, като може да отиде и до Габрово, до Свищов... Абе, докъдето му 
душа иска. Това са си три месеца!

Значи, щяха да питат Брюксел и да видят дали може така да стане, за да не се 
правят излишни разходи. За икономия говорим! Ние българите сме скръндзите на 
Европа.

До 48 часа максимум всичко щяло да се уреди.

Във френския аз не съм добре, но за мен това не е проблем. Още повече че трябва 
да се ходи до Мадрид, до Амстердам и до къде ли не, така че голяма работа дали 
зная френски.

Тръгнах из Париж. След като закусих, както май споменах. 

Вървя напосоки.



На едно място видях писоар. С помощта на афрофренец, който чистеше наоколо, си 
свърших работата. Той ме помисли за руснак. Изглежда по акцента. Даже ме запита 
нещо в тази връзка, но аз бързо отклоних любопитството му, като му казах „босна, 
бум-бум...".

Той тутакси се зае със задълженията си. В крайна сметка за това му плаща 
общината. Парижката имам предвид. 

º º º
И тогава видях споменатото по-горе бистро. 

Всеки средно грамотен българин знае произхода на името на тези заведения, а аз 
зная, че моята новела за Невена ще бъде четена от  поне среднограмотни хора, 
така че няма да разисквам тази тема.
Влязох с намерението по-скоро да поседя, отколкото да консумирам, и какво виждам 
– самотното момиче! Много хубава! Страхотна! Великолепна. А аз имам стая в хотел 
за цяло денонощие!

При това роклята евтина. Обувките също. Никакви бижута. Заведението скапано. От 
тези работи разбирам. А аз имам близо сто евро.
И вече ме мързи да обикалям. Къщи, улици, коли, афрофренци и стари френци. 
Това е. Още не съм по програмата. Снимам туй-онуй от любопитство и по 
навик. Някой фриз, капител, свод... Снимах и един колоездач. Беше само по бански. 
А-у-у, каква разправия имах с него. Оказа се подпийнал сърбин. „Што ме сликаш, 
мамлазе?" Как да обясниш на такъв, че си го снимал, защото си го видял?..

Чак след седмица, като му разглеждах снимката, ми хареса, че не се разбираше 
дали е по бански или гол. Пуснах му снимката във Фейсбук с надпис „Подплашен 
сърбин върти педалите от Сливница и стига до Париж!“ За няколко часа събрах над 
хиляда лайка и стотина препращания. Защо го направих? Откъде да зная. Правех си 
шега.
С тази снимка имах  разправия, но това, ако ми остане време. Важното е, че в този 
разказ има труп, секс, кръв, пукотевица, любов, любов и много пари. Нали трябва да 
ви подлъжа да четете?

Значи, заставам до масата и казвам на български:

- Извинете, мога ли да седна на вашата маса?

Тя вдигна глава и ме погледна. Боже, какви очи! Това момиче можех да го снимам 
цял живот! 

И тук тя ме свали в буквалния смисъл. Отговори ми на български:

- Защо се забави?

Седнах, смаян. Не беше чудно да се срещне в чужбина човек, знаещ български.

º º º



Само си го помислете. Непозната жена в Париж, обърквате се и я питате на 
български, а тя не само че ви отговаря на български, ами ви държи сметка. Аз съм 
хетеросексуален, на 34 навършени години, православен, необвързан, образован, с 
приличен доход. Здрав мъж от балканското село Архангел Михайлово, което в 
атеистичните години се казваше Михайлово. Един комшия, пада ми се рода, бил 
партизанин и се казвал Михаил, та на него. В ново време възстановиха старото име, 
но паметника на комшията оставихме. А защо селото открай време е Архангел 
Михайлово, турците му викали – Башмелек или нещо подобно, ще стане дума по-
нататък.

º º º

За съжаление имам изкривен нос. На мое ляво. Загледа ли се някоя жена в носа ми, 
зная че ме е отписала. Постъпвам реципрочно.
Това момиче въобще не погледна носа ми. Гледаше ме в очите. 
Аз от повече не се нуждаех.

Вече седнал, дойдох на себе си и рекох:

– Как така съм се забавил?!

С наведен поглед и вглъбено тя заговори:

– Казваш се Емануил Михайлов Михайлов, роден си в село Архангел Михайлово, 
вие, от това село, се мислите за богопомазани...
Изреди без грешка биографията ми, след това ми разказа как съм попаднал в 
Париж, не пропусна да спомене препиването ми на родовия събор в селото, преди 
да се кача на автобуса, в кой хотел съм отседнал и как съм се придвижил до 
бистрото. Не пропусна и случката с колоездача, както и „босна, бум, бум...".

Въпреки че се бях наспал и наял, бях сразен. Не можех да помръдна. Домат на 
пюре, печена тиква, говеждо лайно...

Тя млъкна и ме погледна, в очите ѝ забелязах искрица. Скрита усмивка.
Успях да кажа:

– Коя си ти?

Този път се усмихна:

– Ти ще напишеш новела за мен. Там ще ме наречеш Невена, но аз се казвам... 
(Каза си истинското име!) Ще искаш да се наречеш Егон фон Скайп Ланистиклус, 
забавно, но неподходящо. Ще си останеш Емануил Михайлов Михайлов – тук се 
замисли. – Засега!... Да. С теб ще сключим брак след три месеца. Отначало ще 
живеем в този хотел, в който си сега. Теб те чака изживяване, което и за двамата е 
невероятно. Повече не зная. Когато му дойде часа, ще ти кажа: часът удари!.. 
Повече подробности засега не са ти нужни. За теб бъдещето трябва да си остане 
такова, каквото е за всички други хора. Мен никога няма да ме снимаш. Дори да се 
опиташ, няма да успееш. Не се опитвай. От мен няма снимка... Няма снимка за 



каквото и да е, свързано с мен. Игла, копче, косъмче... О, ти ще правиш опити. Тя се 
разсмя... Добродушен си. Всичко за мен, за теб, за целия Свят вече го има. Важно е 
да го забележиш...

– Коя си ти?

– Тази, която ме виждаш – отговори тя. – Имам някои способности. Такава съм се 
родила. Ще свикнеш. Но при нас двамата, ти си мъжа. Ти вземаш всички важни 
решения. След като излезем от това заведение, за теб няма да мога да познавам 
нищо. Както не зная и за себе си... В  пролука разбрах, че трябва да бъда тук и да те 
чакам. Трябваше да влезеш в 11 и 20, ти отвори вратата в 11 и 35. Ще го зная. Ти 
имаш свобода от 15 минути за всичко, което е предвидено да се случи. Можеш да 
станеш и да се махнеш... Побързай!

Останах на място, вкаменен. Тя е много хубава жена, харесвам я, възбужда ме. Как 
ще стана?! Трябва да ходя приведен... 

Минаха се 15 минути. 

ОТКЛОНЕНИЕ № 1

Пиша, че Невена е хубава, но с евтина рокля, обувки, а аз съм фотограф със сто 
евро в джоба. И, значи, затова реших, че мога да я заговоря. За да се разбере какво 
имам предвид, ще използвам една снимка:



Щях ли да посмея да заговоря Невена, ако тя изглеждаше така? Между нас казано, 
това е испанска писателка и журналистка, чиято снимка взех от Уикипедията. Нито я 
зная, нито съм чел нещо от нея. Но аз говоря за жена!

Реално Невена е по-хубава, но нейните дрехи... Нейното, да го нарека, "излъчване" 
при нашата първа среща беше друго.

Ако тя изглеждаше така, първо на първо – носът ми не трябваше да е 
крив. Трябваше да съм облечен с всекидневни спортни дрехи от няколко хиляди 
евро. Да съм слязъл от Bugatti Veyron, да имам златен пръстен с монограм на 
безименния си пръст на дясната ръка... Да имам къща с басейн. Яхта, самолет. Да 
съм подстриган, обръснат, с изрязани нокти... Е, да съм издал най-малко две книги, 
може и да са тънки...

А аз, какво? 



Нищо подобно.

Ако ми се изпречеше такава жена, щях да я погледна под око и да я заобиколя...

Невена е знаела това и затова се е смачкала, за да привлече вниманието ми. 
Жените са спецове в тази област и с фасон показват по какъв мъж си падат. 

(Написах това и реших, че всичко е окей. Невена видяла текста, дойде при мен, аз 
обработвах един албум, седна и на глас започна да го чете. Свърши и рече: "Защо 
не помислиш още малко?" И си излезе... Дълго размислях. След това добавих 
последните изречения.)

Ако срещнех жената от снимката, дали щях да я заобиколя?!.. Абсурд. Щях да искам 
да я снимам... Иначе, извън професията, мъж със сто евро в джоба и с крив нос в 
Париж е противоречива личност. Дори да е българин!

º º º
Споменах за моето село и за да не забравя, ще кажа две думи.

Нашето село Архангел Михайлово и родът ни водеха начало от една легенда, която 
ще стане ясна по-нататък.

Основателят на селото и рода ни – дядо Цеко, срещнал малка самодива в гората, 
завел я в дома си, изчакал я да порасне и се оженил за нея. Самодивата била 
пратена от Света Богородица при него, а когато я подгонил и хванал за ризата, пред 
тях застанал Архангел Михаил и им наредил как да живеят. Оттам е името на селото 
и на двата големи рода – михаиловите и гавриловите. (Гавриловите твърдяха, че 
пред дядо Цеко и самодивата бил застанал Архангел Гавраил. Техните носове бяха 
криви наобратно на нашите.) В селото имахме две черкви. Едната "Архангел 
Михаил", другата "Архангел Гавраил". Чалмите съборили първите и тези бяха високи 
колкото човешки бой при капчука. Старина! Но това е без значение. Селото имаше 
султански ферман, че в него не може да влиза османлия на кон. Мъжете са служели 
войнуци (гледали са коне по шест месеца в конюшните на падишаха) и дервенджии 
(пазели са от разбойници пътниците по пътека, която минаваше през Балкана). Само 
веднъж  вземали момчета за еничари и момичета за харемите. Но им се родил 
кандидат-султан с крив нос, брат му го удушил и спрели да търсят нашите моми. 

º º º

Ще изоставя за друг път темата за момите от нашето село. Тя е интересна и 
увлекателна, но сега пиша за Невена.

ВЪЗДУШНИТЕ БАНИ

Недалеч от Невенината махала имало горичка, близо до реката. С нейните 
приятелки се събирали и ходели там. Тя всичко знаела за всяка една от тях, но 



никога не им го казвала. Предупреждавала само ако са нещо застрашени. Уж била 
сънувала не знам какво си. А тази компания вярвала на сънища, зодии, фазите на 
Луната и астрологията.

Ето как изглеждали техните събирания:

Разсъбличали се голи и си правели въздушни бани. Представям си, че Невена е 
легналата в дъното. Разговаря с приятелка.

Там, зад дърветата, са махленските воайори. Момичетата знаят, но така се чувстват 
защитени. Това са познати деца и младежи от махалата им, те не биха позволили на 
външен човек с лоши намерения да ги безпокои. Момчетата надничат, шепнешком 
ги коментират и групово таковат. Накрая ще седнат там. Ще ги пазят. Чувстват се 
кавалерски задължени.



Далеч преди залез момичетата се обличали и се прибирали, разхождайки се бавно, 
без да дават знак, че подозират за нечие присъствие. 

ЗМЕЙ И СЪЩЕСТВО

Един ден Невена отишла сама в горичката. 
В махалата имало циганска сватба. Живеело там едно циганско семейство. То 
събрало циганите от града и околните селища, за местните хора било любопитно. 
Щели да вземат булката на носилка, седнала като царица, но с покрито лице. И 
оттам, през няколко квартала, да я занесат в циганската махала, където се 
задомявала.

Невена знаела какво ще стане. Как ще тръгнат с носилката, как нейните съседи ще 
се съберат да наблюдават процесията, вместо музика един младеж щял да носи 
касетофон, усилен до краен предел, щели да минат две преки и там щяла да ги 
пресрещне истинската музика, как ще задръстят движението, как ще се счупи 
носилката и булката ще падне, при което ще си счупи носа и нарани дясното око и 
прочие.  

Щяло да възникне голяма препирня – дали сватбата да продължи, дали булката не 



се  е "повредила" при падането, кой е правил носилката, не е ли нарочно... Въобще 
разправия, която щяла да завърши с масов бой между два цигански рода.

Невена не искала такава сцена. Опитала се да предупреди за здравината на 
носилката, но знаела, че не са ѝ обърнали внимание. А през следващите дни ще се 
води разследване и някой ще се сети за нейното предупреждение и ще я викат в 
полицията, за да я разпитват каква връзка има с направата на носилката.

Решила Невена да се съсредоточи и види по-добре какво ще следва по-нататък. 

Времето хубаво. Свежо. Само за въздушни бани. С чадърчето, през голямата 
поляната, покрай трите тополи, тя отишла в горичката. 

 
Там се разсъблякла. Знаела, че наоколо няма никого. И за пръв път усетила силно 
привличане откъм реката. Защо да не се освежи? Тъкмо по-ясно ще види какви 
неприятности я очакват при разпитите в полицията. За себе си тя не можела да 
вижда в бъдното, но какво другите ще правят, знаела. Знаела, знаела до чертата, 
която ограждала нейния свят. 

Да. В полицията ще я викат. Как да обясни защо е предупредила бащата на булката 
да внимават с носилката! Не само да внимават, а внимателно да проверят нейната 
здравина. Циганинът беше доста възбуден и разсеян. Започна да спори с нея. Каза 
ѝ, че има лоши очи и това всички го знаели и ако направи някаква магия с носилката, 



да знае, че той лично ще се разправя с нея.

Вече гола, Невена почувствала как въздухът я милва и подканя да се топне във 
водата. Достатъчно ще бъде само да влезе и веднага да излезе... Да-а-а, но освен 
тази странна подкана, усещала тя силна тревога. 

Отишла до водата и вече протягала крак, за да стъпи в нея, когато видяла Змея. 
Самото Зло в образа на огромен зъбат гущер, не просто крокодил, а едроглаво 
чудовище, отворило паст и готово да я погълне.

 

В мига преди да се дръпне, Невена "видяла" чудовището с вътрешното си сетиво на 
провиждаща. Змеят е ужасен. Той има остри зъби и гигантски търбух. Позволи ли да 
я погълне, тя е загинала. Но не в този смисъл, който идва веднага на ума на 
обикновения човек. 

Чака я Голямото изпитание. Ще попадне в търбух, където ще си остане пак в своята 
махала. Ще бъде същата за другите хора, но не и за себе си. Ще бъде друг човек! 



Чудовището вече е погълнало хиляди, много хиляди и всички са си там, където са 
си, но не съвсем. Стават слуги без господар. Объркани го търсят с надеждата да 
служат. Да имат къшей хляб, покрив и камшик.  

Невена просто "видяла" мнозина от съседите си как се льочкат в стомашните сокове 
на чудовището. 

Тя е съвсем младо момиче на 17-18 години. Кого познава? 

Съседските деца (вече порасли), по-възрастните съседи, съучениците и май е това. 
Да! Видяла с вътрешното си сетиво каквото видяла и проумяла.

Чудовището е вечно. Родено е със самото начало на Вселената, имало различни 
форми. Променяло се значи. Все според обстоятелствата. Тя го видяла в 
материалната му форма, но неговото начало било слово. 

Думи, прости и известни: "Времето е такова."

Звярът отворил грозната си паст, готов да я погълне. Щяла да се озове в търбуха!

Ужасена от неговия образ, а години по-късно проумяла какво е видяла, тя се 
дръпнала и хукнала обратно към  невинната и безопасна гора, към дървото, на което 
била окачила дрехите си. След двадесетина крачки изведнъж пред нея застанал с 
живата си физическа мощ човек или същество, което не била виждала, но тя, като 
четеше написаното от мен, го оприличи на посочената фигура:





Сякаш изникнало от земята, а гората и всичко друго изчезнало в сивота и мръсота. 
Чула само грозния рев на тичащото срещу нея същество, дори не успяла да се 
отмести, когато то се разтопило в заобикалящата го сивота и изчезнало.

Завърнали се всички багри и звуци. Дори реката тихо ромоняла зад гърба ѝ. 

БАЩАТА И ДЯДОТО

Коя съм аз? – запитала се Невена

Знае бъдещето, знае миналото на всеки атом, песъчинка, живо и мъртво, камъче 
или звезда в Небето. Човек или звяр. Знае! Достатъчно е да обърне вътрешния си 
взор към онова, което иска да познае, и веднага пред нея се подреждат мигове, 
случки... 

Ето тази тревичка. Тя е издънка на старото коренище на еди-кое си растение, 
наречено на латински така и така, на български ето така, прорасло през пролетта на 
тази и тази дата, след 15 дни оттук ще мине диво прасе и, докато души наоколо, ще 
я стъпче. Тревичката няма да загине. След 32 дни отново ще се устреми нагоре. 
Догодина ще има яко и здраво стъбло и ще даде първите си плодове. Силно отровни 
за пипане и ядене от човек, но безвредни за осите и охлювите...

Какво като знае? 

Потънала е, дави се, ще загине от безкрайността на собственото си знание. Как да 
живее в неговото бурливо и мътно море?

º º º 
Може би по най-простия начин. Както завърши гимназия. Знаеше си уроците, преди 
да ги учат. Дори грешките в тях, но те не я интересуваха. 

Баща ѝ не биваше да скърца със зъби, ако в бележника ѝ има по-малко от шестица. 
Той беше амбициозен, ограничен и глупав, но удряше силни шамари. 

Не приличаше на предците си. Предприемчиви и трудолюбиви градинари. Стигнали 
дотам, че били доставчици на чушки, зеле и домати за Негово Величество 
императора на Австро-унгарската империя Франц Йосиф. Лично от Франц Йосиф 
имали особен орден и с негова благословия разширили имота си в покрайнините до 
безумни размери за бъдещата цена на земята в растящата Виена.

Баща ѝ, правилно върнат от Виена в провинциален български град, още в 
прогимназията е трябвало да докаже, че може да се учи и да работи. 
Нищо никому не доказал.

Ето как би изглеждал той. Щях да използвам негова истинска фотография, ако 
Невена беше по-ларж към реализма на изображенията, но в случая не позволява. 
Всъщност разлика няма:



 
От този човек градинар не става. 

Той не е от семката на прочутия род. Не би могъл да продаде на кухнята на Франц 
Йосиф дори домат за проба. Да видят какво може. Баща му разбрал това навреме и 
си организирал градината по начин, в който синът му е само човек с мека шапка. 
Нищо повече.

º º º 
Но дядото забелязал, ще употребя думата "забелязал", своята внучка, когато тя 
била на няколко годинки. Може би четири-пет. Дошъл да види родния си град, някои 
връстници, приятели от детството, роднини... 



Да им представи осиновено момче от Норвегия... 

Патриархален човек. Отседнал в единствения тогава хотел „Ориент“. Отказал 
гостоприемството на родния си син. На единствения си син! 
Майката била починала във Виена, на стареца помагала една немкиня без деца. 

Старецът посетил дома на сина си. Не бивало да дава лоши сигнали към 
гражданството. Знаел си добре стоката старецът! 

Наоколо по полето бил оставил на сина ниви, градини, лозя, бахчи... Да се оправя, 
значи, както може. Той бащиния си дълг изпълнил, но знаел, че синът му е боклук. 
Все пак посетил дома му. Дошъл с файтон! Файтонът, докаран специално за него от 
Пловдив.

Влязъл колкото за едно бяло сладко с кафе. Обичал старите табиети. Синът и 
снахата се суетели около него. Невена, загърбила важния си дядо, била заета да 
разглежда какво е внесла в къщата със сандалите си. Занимавала я една мравка-
дълголетница. Тя носела важно съобщение до своя мравуняк, но ето, случило се 
нещастие – попаднала на някаква платформа (сандала), откъдето се оказала в 
непознато пространство. Изпращала сигнали: "Важно е! Чува ли ме някой?"
Невена я чула, не обръщайки внимание на дядо си, внимателно изнесла мравката 
навън и я изтърсила на най-подходящото място. Върнала се обратно, гонена от 
майка си. Нареждането било ясно:

– Целуни ръка на дядо ти!

Като послушно дете Невена целунала ръка и се засмяла.

– Защо се смееш дядовото? – погалил я той по главата.

– Ти си смешен дядо – отвърнала Невена. -  На файтонджията, дето те докара, ще 
дадеш 500 лева бакшиш, а сега се чудиш дали да ми дадеш десет лева, или можеш 
да минеш и без да ми даваш нищо. Не ти искам парите, дядо! И да не щеш, всичко 
твое ще оставиш на мен. 

Дядото, който си пафкал спокойно лулата, изтървал я и си опърлил панталона.

Бащата тутакси се намесил и я шамаросал по врата. Невена паднала в скута на 
дядо и си парнала носа в лулата, майката едва не припаднала.
Дядото станал, отишъл до вратата, спрял се:

– Ела, дядовото, с мен.

º º º 

Какво е говорил той с нея в хотела, не зная. Невена не казва. Но когато се прибрал 
във Виена, дядото изгонил от къщата си немкинята и не само. Тя била разследвана 
и осъдена за отровителство и кражба. 



ГРАДЪТ

Ще започна от улицата, на която е родена и живяла Невена, преди да замине 
подгонена за Париж... 

С нея вече живеехме в Норвегия.

Отскочих до България за два дни, за да оправя някои формалности във Фондацията, 
с която имах вземане-даване. Реших да отида и до града на Невена, за  да направя 
няколко снимки, нужни за новелата ми. Що ми трябваше да се обаждам на един 
познат фоторепортер. Той се оказа син на кмета. Казах му защо съм дошъл. Той 
скокна. Да не съм посмял! Бил спечелил обществената поръчка за албум на града. 
Преди да си отворя устата, фръцна се и си отиде. Сам си допих кафето. Тъпа 
работа. 
Както се вижда, снимката е от гугъл. Когато извадих фотоапарата си, тази наглед 
безлюдна улица изведнъж заприлича на женски пазар и няколко групи от неспокойни 
граждани с неясни викове, но ясни намерения се устреми към мен. Имах известна 
преднина и бързо и с достойнство се оттеглих.

По-сетнешните ми опити да възстановя диалога се оказаха напразни. Нещо повече, 
появи се полицейска кола и ме предупредиха, че  нямам право да снимам в града. 

То пък една улица!

º º º 

Не желая да коментирам приятеля фоторепортер и неговия баща. В България 
подобни изпълнения са голяма рядкост. Неслучайно цяла Европа се учи от нас!

Вярно че улицата не е същата, но по-наподобяваща не намерих. Напълно прилича. 
Както се вижда, сръчно изтрих всякакви ориентировъчни надписи.

По подобни причини, без да влизам в подробности, бях принуден да използвам и 
друг изобразителен материал. В края на моя разказ читателят трябва спонтанно да 
възкликне: „Не може да бъде!“ 

Може, може-е-е. Може и още как! 

Да караме поред, защото аз се явявам като Важното лице накрая на тази заплетена, 
но ясна история, макар че се появих в началото.

º º º 
Няма защо и как да се крия! Да стъпим на улицата. 



Улицата ще нарека „Франц Йосиф" в чест на австро-унгарския император, макар тя 
реално да е с друго име. Ще го почета по причини, които станаха ясни малко по-горе. 
За досетливите стават ясни! Правя това уточнение, за да не се подлъже 
обикновеният читател и да си помисли, че ще разбере всичко, което разказвам за 
забележителната Невена. 

Нещо повече ще направя за императора! Ще поставя и негова статуя. Примерно 
такава:



 

Разбира се, че ще я разположа в дъното на улицата. Сега има достатъчно свободно 
място. По-нататък ще бъде застроено. Наоколо жени ще бутат детски колички. Ще 
спират групи от китайски туристи и ще има едно ахкане и цъкане... 

(Китайците дали викат „тцъ,тцъ"...? Би трябвало. Нали имаха Мао Тзе Дун? Къде тзе, 
там и тцъ... Но ще спра разсъжденията за китйския език и маниери. Много са. Може 
да са обидчиви. Достатъчно е, че ще идват на групи да гледат Франц Йосиф, да 
възклицават и да купуват туй-онуй.) 
Снимката на улицата е правена от пресечката с друга улица. 

И нея ще ви покажа. Там се намира едно важно за моя разказ заведение.



Ето я пресечката:

 Като се загледаме в тази улица, точно зад гърба ни е сградата, където се намира 
важното заведение. Обръщаме се кръгом  и то ще ни дойде от лявата страна. 



 

Това е нещо като булевард. 
Значи улицата на Невена, където в дъното ще бъде паметникът на Франц Йосиф, 
сега ни се пада от дясната страна.

Заведението е в приземния етаж, при избелялата червена тента. При хубаво време 
има маси и на тротоара. Но заведението продължава много навътре. Посетителите 
му са средна ръка рентиери и навлеци от артистичните професии.

То, ако си говорим откровено, а иначе няма смисъл,  известността и величието на 
един град се определя от броя на навлеците в него. Навлеците в родния град на 
Невена, в сравнение с  известните градове, бяха обидно малко, но пък бяха и 
обидно посредствени и нахални. Не по този повод, а поради обратни причини, бих ги 
определил като възвишени. 

Да си посредствен и да си навлек в малък град, е възвишено и дори снобско!

Ще скрия истинското име на града и ще го нарека Невен.

Просто е чудно, макар и да е обяснимо, че в България няма град Невен, а има село 



Дивотино.

Но ето вече има и такъв град.

Една панорамна снимка на Невен дава представа за общия му вид в горния край.

Реката е възпявана от местните певци и поети, а художниците без умора я рисуват, 
с което силно изопачават нейния образ.  Край нея  са започвали безчетни 
романтични истории, завършващи със сватба и последвала семейна досада. 
Сериозен мотив за творчество в предбрачия период. Някои продължават по инерция 
и в следващите години да се упражняват в различните изкуства.

За да завърша с панорамата на Невен, ще покажа как е бил видян от друг ракурс 
през нощта:



Тук художникът съвсем е изопачил гледката към Града, защото дори не е намекнал 
за околните планини. Вярно е, че има една (!) гледна точка, от която те не се виждат. 
Трябва да си твърде перверзен, да търсиш точно нея. Нека да не ограничаваме 
личната му свобода. 

Обърнете внимание на светещите прозорци. Те се открояват ярко, което ни 
подсказва, че това е рисувано след електрификацията на Невен, която е достигнала 
и до крайните квартали. Значи до бедните. Било е полезно, защото е намалило 
времето им за размножаване. Както казва един неизвестен приятел – „бедните са 
досадни!". 

– Те не само живеят в нищета, но не го и крият. Не е нужно да се демонстрира пред 
публиката какво нямаш. 
– Лошото е – казах му, – че има работи, които няма как да скриеш. Как да скриеш 
крив нос? 

– Освен крив нос, има ли друго? – запита ме той.  

Беше наистина любознателен.

Не му отговорих, защото онова, което имах предвид, не е лошо. Той не знаеше, че 
децата му не са от него, но беше праведен, като се грижеше за тях...

Да не се отклоняваме.



Дадох най-обща представа за Невен. 

УЛИЦАТА

Сега да кажа още няколко думи за нейната улица. Затова ще се върна на нея. 

Вече я показах, тъй че читателят е добил нужната обща представа. 

º º º

Ето тук би се намирал домът на Невена, ако имах възможност да го снимам:

 

Купчината тухли отбелязва мястото, където би се издигал той, ако улицата беше 
същата. За съжаление, не е.

Гледано от двора на розовата къща, която също не е такава, каквато е в реалност, 
домът на Невена, изглежда така:



Вижда се, че в двора на розовата къща има буйнала розова градина. Влюбената 
двойка, която виждаме, са приятелката на Невена и нейният кандидат-годеник, но от 
тази връзка няма да излезе нищо.

Нас това не ни интересува.

Двата прозореца са от голямата стая в етажа на Невена, под нея са родителите. В 
тази, долната стая, е сцената с първата среща на Невена и дядото. Комините 
отдавна не димят. Електричество. С него топлят и готвят. Дядото на Невена е 
забранил да се пипа дома – това е първата къща, която е построил.

º º º
Равнина. Така е километри нататък. Богат и дебел чернозем. Всичко расте, стига 
човек да е мераклия и да му се работи... 

Да си млад, здрав и да имаш права лопата. Някъде я наричат бел. И да започнеш да 
копаеш. Да усещаш как лопатата влиза в земята с хрускане на дребни коренчета, как 
лъсва обърната пръст и червейчета се гънат. Не ги пипаш. Те са ти помощник. Лошо 
става, като попаднеш на дупката на къртица или сляпо куче. 

Какво да ги правиш? 

И те са живинки, но дали вредят? Трябва да провериш в интернет. Невена знае – не 



ги закачай!  Можеш да попаднеш и на змии, гущери, жаби, мишки, лалугери... Остави 
ги. Не ти трябват неприятности. 

Те помежду си ще се разберат. Продължавай нататък. Оформи лехите. Насади, 
каквото си решил...

Полето, което виждате зад дворното място, се работи с машини. Няма пречка да 
прекопаеш и подредиш стотина квадрата, за да усетиш Земята, дето храни всички 
ни. Копането на земята е банално и потно занимание, но то и сексът е такова.

Значи, на такова място се издига къщата на Невена. Обърнете внимание на сивата 
къща вдясно на по-горната снимка. Там живеят три от нейните приятелки, а в 
къщата в розово – още една, с двамата си братя. 

ОБОЖАТЕЛ

В малката постройка в дъното при розовата къща е наемател един от обожателите 
на Невена. Той е пришълец. Него, защото ми е симпатичен, веднага ще покажа:



 

Това е Страхил. Името заблуждава. Нежна душа. Завършил старомодно 
инженерство „тежки машини". Какво значи това, не зная. Аз съм фотограф с висше 
образование. Като завърших трети курс, практиката ме подхвана, без да се 
интересува от изпитите ми. Дипломирах се. Печеля добре.

Страхил също е на печалба, но има предложение да замине за Швеция. Седи в 
заведението самичък и се двоуми. Много му е на сърце Невена. Влюби се в нея, без 



да иска. Видя я как си върти чадърчето, като се връщаше от разходка в полето.

Държавата Швеция се стопи в своите северни ширини.

º º º 

Невена!

Отиде и се запозна с нея. 

Тя, като го видя, разбра всичко. Узна, че е от едно полско село, не са балканджии, 
родителите му са трудолюбиви хора, има по-голяма сестра, акушерка. Сестра му е 
женена, има две момиченца. Едното от тях се казва Невена. Той обича 
племенничките си и е добър и трудолюбив човек. Би бил верен и добър съпруг! Но 
за съжаление, не е достатъчно умен и духовен. Той с удоволствие би взел една 
права лопата, наричана още бел, би обръщал, обръщал... 

Ще прави лехи, ще сади домати и чушки, ще бъде щастлив от своя труд и ще я 
обича. 

Това е добре, но е малко. Прекалено е обикновен за нея. Той сяда в заведението и 
дори не си поръчва чаша, въпреки че кръчмарят Коци му носи бутилка вино. Така ще 
седи цял час. Ще плати виното и без да го е вкусил, ще се прибере в пристройката в 
съседния двор.

Страхил не знае и никога няма да разбере, че Невена е получила по 
земеразделянето махалата и полето наоколо. След смъртта на дядо си, тя е една 
много, ама много богата жена. Дори във Виена! Той просто я харесва, вече се е 
влюбил и това е.

Нищо не чете, не ходи на кино, на театър, дори вестници не чете. Дори на футболни 
мачове не ходи. Няма профил във Фейсбук. Не туитва.

От какво се интересува? 

От нищо. 

Издържал си е изпитите, съвестно следи поверените му машини и край. Чете нови 
инструкции и упътвания. Знае, че трябва да се ожени, но и в това направление не е 
много старателен. Една колежка го отряза, за друга... 

º º º 

Невена разбра всичко за него. Прибира се той вечер, подредено е, сяда срещу 
телевизора и има тайна страст – яде пуканки! Купил си е микровълнова печка, пука 
пуканки и зобе като пиле. Щрака с дистанционното, намира добро порно и зяпа. 
После ляга. Нищо особено – млад, здрав мъж. Ще живее дълго. В Швеция ще бъде 
щастлив, но там няма да може да копае с права лопата. Правата лопата няма да 
липсва...



Невена си завъртя чадърчето и без да се церемони, му каза:

– Искам от утре да ходиш с костюм и мека шапка! 

– Защо? – Той реши, че тя го е харесала. 

– За да свикнеш с приличното облекло. В Швеция ще бъдеш инженер.

Той се изненада:

– Каква Швеция?

Невена започна да кокетничи:

– В града бързо научаваме новините. Бил си много дисциплиниран и се стараеш.

– Ти си много хубава – рече той.

– Ласкател си... Но иди си купи българо-шведски разговорник, има го по 
книжарниците... Не бива да отиваш съвсем неук с езика. Прочети нещо за историята 
им. В интернет има много.

Врътнала си чадърчето и си влязла в тях.

Страхил се сдобил с голяма цел. Вечер малко кръчма, никаква телевизия, зобел 
пуканки и разговорник, кликал от линк на линк, докато съвсем се одремвал.

º º º 
Присрещнал отново Невена:

– От Швеция искат да им кажа дали приемам условията, и да тръгвам. Ще дойдеш 
ли с мен?

– Разбира се... Иди, настани се, започни работа и ми пиши след три месеца! След 
три месеца съм там!

Литнал от радост Страхил.

Невена знаела, че една хубавица ще го прикотка още първите дни, той съвсем ще я 
забрави, но дори и да му мине през ума, след три месеца хубавицата ще го е 
уведомила, че ще става татко.

Случката със Страхил завършила хепи.

ОТКЛОНЕНИЕ № 2

Да не забравим сивата къща в края на улицата. Срещу нея след време ще се издига 
паметникът на Франц Йосиф. В къщата живеят три приятелки на Невена – две 
сестри и тяхна братовчедка. 

В розовата къща още една приятелка.



 

Пак в сивата къща, с вход от другата страна, но на първия етаж живее не толкова 
възрастна жена, която е махленската наблюдателница и медия. Така ще я именувам 
– леля Медия. Вижда се прозорецът на нейната кухня. Тя знае кой кога излиза, 
влиза, с кого се среща и веднага предполага за какво са говорили. 

Отсреща улицата е плътно застроена.

За да не бъда голословен, ще дам известна представа за това:

Може да се каже, че съм снимал от къщата на Невена, така че жиците, които се 



виждат, са естествени и има нищожно разминаване с другите снимки, за които дадох 
достатъчно обяснения.

Това са предбалкански височини. Нищо не е. Нашето село се пада по-нависоко. Май 
споменах, че се казва Архангел Михайлово. Митът беше, че селото е основано от 
Архангел Михаил. Застанал пред  дядо Цеко и самодивата. Посочил им дола и 
рекъл – тук ще се заселите, от вас ще се създаде голямо село. Селото станало 
наистина голямо. Сега в него има два рода – михаиловите и гавриловите. Понякога 
се стигаше до размирици, но се женеха помежду си. Гавриловият род бяха левичари 
и твърдяха, че селото е основано от Архангел Гавраил. Те имаха двама партизани, 
ние – един, ама нашият беше убит и точно той бил извел гавриловците в шумата. 
Значи имахме предимство. За да ги укротим, нашият – михаиловски кмет кръсти 
тяхната махала "гаврилов квартал". В селото има две църкви, на двамата архангели. 
Нашата е по-голяма и по-стара, но е в гробищата. Това са подробности. Важно е, че 
съборът беше един – на 24 май. На събора се решаваше кой архангел е по-важен. 
Преди 9 септември при един от тези спорове гавриловците бяха дали една жертва. 
На него също издигнахме паметник.

Много се отклоних.

АДВОКАТЪТ 

Май пропуснах да отбележа, че имотът на Невена започва от улицата към полето, с 
граница реката. (Пада се зад гърба ми!) 

Някакви си хиляда декара, от които половината са в регулацията на града. Леля 
Медия не знае това.

За всички в града това е имот на офшорна фирма, която го е купила от дядото на 
Невена, а той всичките си пари бил дал на немкинята, с която живеел. В града не 
знаеха, че тя е в затвора. Старецът умеел да пръска слухове.

Всички, някакви си стотина собственици на къщи, водели дела с офшорката за 
собствеността на сградите и чинно плащали наема за терена. Невена е в течение, 
но делата се водят от наета от дядото адвокатска кантора при определени от него 
условия. Едно от тях я прави безсилна – тя ще започне да се разпорежда с имотите 
и банковите сметки, когато се омъжи. Мъжът ѝ трябва да има професия и собствен 
доход. Дотогава Невена ще получава от австрийска банка рента. Месечно може да 
ползва пари за храна, облекло, обзавеждане, учение и пътувания по избор. Има 
дебитна карта. Тегли по план. Трябва да живее в града. Омъжи ли се, условията 
отпадат. Тя става пълна собственичка! 

º º º
Всеки месец в града пристига адвокат от Виена. Среща се с нея, проверява всичките 
ѝ сметки, планира разходите за следващия месец и си заминава.



Ето го адвоката:

 

Виждаме с какво се занимава между срещите с Невена. Разбира се, във Виена. 
Имал голяма мечта той. Момичето да не се омъжи.

Невена беше наясно с мечтата му и се безпокоеше. Той беше лош човек и можеше 
да накара да я осакатят, за да бъде нежелана за брак. Затова тя се опитваше да го 
заблуди, че неговата мечта ще се сбъдне по друг начин. Говореше против мъжете 



така, че той започна да се пита – да не би пък да е лесбийка?.. 

Невена реши да го убеди.

ЛЕСБИЙКА

Първо участва в гей парада в София. В шествието беше в групата на скромните 
лесбийки, но едвам се отърва от новите си приятелки. Прибра се с многоцветното 
знаме с дълга дръжка и го бодна в една от кашпите при вратата. Обяви, че е 
свободомислеща, модерна жена и е била на парада не защото има причина. 
Подкрепя личната свобода! У нас колкото повече отричаш, толкова повече не ти 
вярват. А Невена отричаше. Знамето се вееше.

Седмица-две след парада отиде при леля Медия да ѝ гледа на кафе и използва 
момента, когато между двете възникна контакт на пълна женска откровеност, за да я 
запита:

– Какво да правя, лельо Меди, като ме е гнус от мъже, а искам да се целувам с 
жени? 

Последваха молби да се закълне на никого да не казва, особено на адвоката, дето 
управлява наследството на дядо ѝ. 

Леля Медия изобщо не се изненада. По природа тя очакваше неочакваното, за да го 
съобщи на незнаещите.

С едно гледане на кафе, тя научи потресна новина. Адвокатът, известен в Невен 
като "Киро адвоката" (селянче от габровските села, изучило се във Виена на право!), 
щеше да дойде след десетина дни и срещу добри пари щеше да научи важни 
работи. Невена излезе от кафегледачката разплакана от своето признание и дни 
наред заспиваше с усмивка, като се сетеше за стореното добро за себе си.

Ето я леля Медия:



 

Тук тя е в момента на искрено, изпълнено с доброта, изумление. Отправила е поглед 
към иконата на стената зад главата на седналата срещу нея Невена, с изричана 
наум молитва: „Прости на момичето греха му, Боже. Ти си милостив, а такава си я 
създал, за да я накажеш. Ще ти помагам, Господи. Подкрепи ме да попреча тя да 
бъде вредна на други хора и да спре да лъже адвоката.  Добре ще бъде да се 
помъчи из ма'алата, а да не си върти чадърчето и дупето нагоре-надолу. Да спре да 
лъже инженерчето, че ще се жени за него. Тя е нефела, Господи. Ти трябва да го 
знаеш, а ако не си го знаел, ето – казвам ти го. Амин!"



Като изрече наум молитвата, леля Медия със сълзи на очи хвана в шепа ръката на 
Невена и рече:

– Знам, дъще! И аз съм такава, но времето минава и вече няма разлика между 
мъжко и женско. Търпи и мълчи.

Невена, поради своите способности, беше чула неизречената молитва на леля 
Медия. 

º º º
В града се знаеше, че тя получава издръжка от наследството на дядо си. Нищо 
повече. Дори доминираше слухът, че ако се омъжи, парите ще спрат. Адвокатът май 
имаш пръст в този слух, но това е само предположение. Истина е, че младежите в 
града (като изключим Страхил) с респект стояха на разстояние от Невена.

МОЕТО ПЪТУВАНЕ ДО ПАРИЖ

Пътувах с влак.



 

Не намирам по-добра снимка на своята купетна самота. Няма никой друг. Сам съм, 
въпреки твърденията.

Заспах още преди да тръгне влакът. През деня шефът ме умори. Правих му един 
милион снимки, всичките ги принтирах и той избираше коя да стане плакат за 
кампанията му. Щеше да се кандидатира за депутат. Лозунгът му беше: „Да дадем!". 
Но оставях шефа в София! Това беше важното. 



Сънувах особен сън. Остарял съм, носът ми не е крив. Пътувам за Цариброд,  да 
купя  кило овче сирене от магазин, който ми е написан на листче. Сиренето било 
като онова от едно време.

Отивам до Цариброд заради един комшия. Не може да ходи, а и не види. Синът му 
само вдига ръце: „Писна ми с твоето сирене! Нямам време да ходя до Цариброд." 
Обещах му аз да отида. 

Значи, сънувам, че пътувам с пътническия влак. Сънувам, че слизам на Цариброд и 
железничарите ме упътват. Смеят ми се: „Защо си тръгнал с този влак? Не можа ли 
с трамвая да дойдеш. Ха-ха-ха...“  Аз се оправдавам, че така ми било по-удобно, 
защото съм спал, не съм искал да се прекачвам. А то наистина трамваят стигаше до 
Цариброд. Тръгваше от спирката на метрото в Сливница. 

Сепнах се и седнах. Влакът вече пердашеше. Влезе кондукторът и вика:

– Значи стареца е слезнал. Бях забравил да го подсетя. Òправен дядка... А ти 
откъде се появи? Я си дай билета и документите.

Викам му:

– Човек, аз тук седнах, преди да тръгне влака, и съм заспал.

Кондуктурът нервен:

– Тук седеше стареца! Теб сега те виждам. Ето – не си перфориран! Я да дойдат от 
полицията...

Започнаха едни разправии, до Ниш...Излязох изправен. 

º º º

Лампата виси нелепо за влак, но то и аз съм нелеп с този цилиндър. 

Вече съм на чужда територия.

Разделени сме на две държави по волята на Великите сили. Разделени сме по 
дворове, къщи, гробища. Някаква къща. Кухнята е в едната, холът и останалите 
помещения – в другата. Изведнъж изниква граничар и хваща за полата жената, 
запържваща боба в кухнята: Къде е вашата виза? Ето, не сте  перфорирана. 
Продупчва визата и почва той да запържва боба.

Две държави – играчки в ръцете на господа с цилиндри като моя. 
Те са безсмъртни. Другите мрем. Първо живеем в блоковете по етажите. После 
слизаме и лягаме долу. 



Животът е пътуване с влак, без да знаем маршрута му, но крайната гара е известна. 
Тази гара е твърде лъскава. Всъщност спирката е в този вид:

Философски погледнато, няма значение. Или същото, казано от художник:



„Вечерта на всички дни, денят на всички залези.“

Тъй става и измъкване няма. 

º º º

Със самолет аз не летя и си имам причина. Другите му викат аерофобия, а аз съм 
съобразителен. Със самолет твърде бързо се пристига, а понякога светкавично.

Пътувах първа класа. Бях сам в купето. Отспах си.

Пак сънувам: Кондукторът ме предупреждава да се заключа и на никого да не 
отварям. Да не ходя до клозета. Да не заспивам. Често се случвали нападения. 
Влизали отвън и крадели. Албански банди. Косовари.

Нямало да ме бият или убият. Ако все пак се промъкнат в купето, да си трая. 

– Какви ми ги говорите? – недоумявам аз.

– Предупреждавам те, нищо повече. Заключи се и си трай. Все едно те няма.



– Какви са тези нападатели?

– Казах ти. За сърбите последна грижа са влаковете от София. Трай си. Имаш 
билет. Вече си редовен. Застрахован си. Няма страшно... Дори да те убият, ще има 
държавно погребение, разследване и големи разправии... Няма да се стигне дотам. 
Бъди сигурен!.. Никой не желае да си усложнява живота. Ти нищо не струваш, нали 
ме разбираш. Няма смисъл да ти посягат.  Дано не са манафи. Най-много да те 
оберат. То и ти нищо не носиш, така че... Спокойно! 

Чак до Виена разсъждавах по този странен сън. Със сърбите бяхме в отлични 
отношения, албанците бяха известни в Европа със своята миролюбивост и 
почтеност, влакът беше модерен, нов. Тръгваше от Малко Търново, минаваше през 
Смолян и Самоков, където се разклоняваше на две – южният влак при Кюстендил 
отпрашваше по коридор 8 и стигаше Адриатика, а северният – София – Белград – 
Виена... Освен това носех апаратура. Как ще ми казва той, че нищо не нося?

Нещо пророческо да ми се е явило? Сън. Глупости... 

Все пак си помислих – не беше ли по-добре да взема самолета? Да, ама за 
наднормения багаж ще ме таксуват по техните грабителски тарифи. Свиваше ме под 
лъжичката, като си помислех. Ненапразно ни викаха „скръндзите“. На техните 
езици... Но и аз що се тюхкам. Парите ги даваше Брюксел.  

Щях да гледам юргана на пролетната земя от горе.



Щях да си пийна и след една дрямка да съм пристигнал, а сега... 

Другите сънища до Париж не помня. Във Виена се качиха две приятелки. Много 
хубави жени. Ама влакът стана „стрела“ и докато се наканя да ги заговоря и да се 
пробвам, стигнахме Париж. 

º º º
Да, разбира се, вече се настаних! Разопаковах си багажа. Щрак. Снимка от 
прозореца на хотелската ми стая.

В Париж, както  май писах в началото, съм по европейски проект.  

Тепърва ми предстоят разговори със София. Ръководителката на проекта я нямаше, 
като тръгвах. Директорът на НПО-то отказа да се занимава. Него го чакала 
държавата!.. По скайпа да се разберем с нея.

Вечерта ще поизляза за малко. Като се прибирам, ще видя как отстрани на входа на 
хотела един мъж простира рогозка и ляга да спи, завит с тънко копринено юрганче. 
Бежанец. И в София ги има такива, но пред хотел да спят, не бях видял. Никой не му 
обръщаше внимание. Дори портиерът с маршалската униформа. Каквото и да се 



пъчим, франсетата са по-ларж от нас. Белгийците пък, след Леополд Втори, са още 
пò. Не бива да влизам в подробности. Все пак в Париж съм по европейски проект. 

ЧАСТ ВТОРА

ПРЕСЛЕДВАНЕ ЗА НАСЛЕДСТВОТО

СЛАЛОМ

Невена щеше да пристигне утре сутринта със самолет и от летището щеше да отиде 
в бистрото, където се срещнахме.

Казала на леля Медия:

– Ще отскоча до Пловдив, там ще има концерт на любимата ми рок група. Сигурно 
ще остана два-три дни, да разгледам изложби, да отида на театър, и на връщане ще 
мина през Пъстрогор. Да ти купя ли гърне овче кисело мляко? Нещо от Пловдив 
искаш ли?

Лелята казала, че не иска. 

Защо тя облича най-обикновената си рокля и с обувки без токчета, без грим, без да 
взема никакъв багаж, само с някаква найлонова торбичка се качва на колата? 

От Невен до аерогара София са триста и петдесет километра. По обяд на 
следващия ден Невена паркирала новия си баварец в обора на своя приятелка в 
Смолян. Покрила го с платнището, заради кокошките.

(Оборът е високата сграда. На долния етаж отделни боксове обитават – една крава,  
десетина кокошки и няколко петли с променлив брой. На горния етаж има сено.) 



Оттам с такси отишла до Пловдив. С друго такси стига до Стара Загора. С влак 
пристига в Пазарджик. С автобус до Велинград. С маршрутка минава през Боровец. 
Вече с такси е на аерогара София – точно когато съобщили: "Пътниците за Дубай...".

Невена ще кацне сутринта на нашата среща със самолет от Кайро. 

Какви събития са предизвикали това бягство?

ОТКЛОНЕНИЕ № 3

Вече споменах, че Невена живее в един абсолютно познат за нея свят. Достатъчно е 
да се съсредоточи известно време върху избраното НЕЩО, и разбира, узнава, 
вижда ВСИЧКО за нещото, неговото минало и бъдеще. Няма значение дали е 



мъртво, или живо. Дали тревичка, песъчинка, планета, кораб, държава, град, човек... 
За нея няма тайна! Тя е всевиждаща и всезнаеща, но...

За себе си и своя свят, тя знае само отрязъци. Проблясък за нещо и край.

Знаела всичко за дядо си и баща си, но за майка си, не. Знаела, че след смъртта на 
дядото родителите ѝ ще отидат да живеят във Виена, и че тя ще ги издържа. 
Изведнъж издръжката ѝ щяла да спре. Защо? Не знае.

„Аз живея в яйце", обича да преувеличава тя.

Питал съм я – „Защо е този лабиринт при бягството ти от България?“. 

Вдига рамене – „Не зная. Трябваше.“

Препотвърди убеждението ми – и за безгрешния да имам едно наум. 

Разказвала ми е за особен случай. Влязла в общодостъпна сграда на ЦЕРН. Там 
имало аудитории и зали за пресконференции. Знаела точно къде отива.

На един семинар на избрани гимназиални учители от Европа, свързан с подготвян от 
тях експеримент. Не ѝ обърнали внимание, но тя веднага поискала думата. 
Започнали да се споглеждат – коя е тази? Невена вече стояла зад малката катедра 
пред командния монитор. И започнала да обобщава, да обяснява грешки, да изписва 
формули, поправяла други, посочвала пропуски в техническия дизайн и накрая им 
казала какво ще се получи. 

А в залата били петима много известни и десетина други светила. Всички били 
хипнотизирани. Ръководещият семинара изрекъл:

– Коя сте вие, уважаема госпожо? Вие не сте от учителите.

Тя замълчала и свела поглед. С въпроса нещо в нея щракнало и тя усетила как 
всички те, заедно с проекта, са станали „невидими" за нея. Те вече са в „яйцето":

– Важното е, че записахте в сървъра казаното от мен! Друга истина в проекта ви 
няма. Зная, че  ще успеете... А аз съм госпожица Никоя. Приемете, че се казвам 
Муза. Желая ви здраве, дами и господа.

Напуснала по начина, по който влязла. Невидима. Образно казано. Едно момиче, 
което може да е студентка, секретарка на някой нисш чин или даже хигиенистка. 

Невена потвърдила пред себе си, че е рисковано да се посвети на професия. Във 
всяка професия тя вероятно ще стане редови, посредствен изпълнител. Разбира се, 
че съзнавала колко важни са точно тези работници. Без тях не може да се постигне 
нищо.  

– Дарбата ми е, че виждам вън от черупката на „яйцето" – казваше тя и започваше 
не по женски да се смее. В смисъл – не механично и изкуствено, а  естествено. 

Кое как влиза в „яйцето" и излиза от него, тя не знае. Имала любими неща, за които 
знае всичко, други – неприятни, са „невидими". Понякога успявала да въведе ред:



„Ако мога да се отдалеча от нещо, да го погледна все едно не ме засяга, сякаш е 
далеч, далеч от мен, то става видимо и научавам всичко за него. Но не успея ли да 
го погледна така, то си остава в „яйцето".  При случката в ЦЕРН , след като казах 
каквото казах, по-късно го разбрах, аз вече не можех, нямах сила, или знае ли Бог 
какво, да погледна на експеримента и техния екип отдалеч. Останех ли там, те щяха 
да бъдат моята съдба. Пред нея аз съм безсилна. Ту зная, ту не зная, ту се лъжа.  
Някъде пердето е прозрачно, другаде е плътна завеса, нещо се подава...

Но ако нещо изведнъж се скрие в „яйцето", то е съдбовно.

За безименните неща не мога да кажа нищо. Няма ли име, дума, с която да е 
наречено, то за мен е непознато. Ако му дам име – започвам да го провиждам."

Нейната способност винаги ми е била интересна. Безкрайни разговори сме водили 
на тази тема. Правехме различни експерименти с предмети. Замълчаваше, 
концентрираше се и започваше да реди: от какъв метал е черпакът, кога и къде е 
изработен, имената на работниците от смяната,  в кои складове е стоял, коя фирма 
го е превозила до магазина, кога и за колко сме го купили, името на продавача и 
неговото семейно положение тогава и сега, на коя дата ще се счупи дръжката му и 
защо, къде ще бъде изхвърлен...

Ето, за една тенджера, съвсем никаква, Невена я гледаше, мислеше, минаваха 
минути и признаваше – „нищо не виждам". Това се случи многократно в нашите 
семейни проучвания на нейните способности.

Същата тази тенджера стана пасивен участник в драмата на левия ми крак. Тя беше 
на печката, водата в нея вреше с пълна сила, стъклата на кухнята бяха замъглени от 
пара и викнах към Невена в хола, където гледаше телевизия:

– Защо тази вода ври?

Тя отвърна:

– Не разбирам какво казваш.

Докато премествах тенджерата от включения туч върху друг – студен, какво 
направих, не зная, но излях врялата вода върху левия си крак. Цялото бедро до 
стъпалото. А бях с вълнен панталон и колан с катарама, сложна като швейцарско 
ножче... Няма да се впускам в описание на произшествието и произтеклите събития. 
Затова  освен че имах крив нос, кожата на левия ми крак се посбръчка... Както 
казват, „малкият дявол". От случката с тенджерата направих извод, че съм неделим 
от нейната съдба! Тя затова не я „виждаше“. 

ПРИСТИГАНЕТО НА АНЕЛ ДЕНОЛ

Той е причината за хукването на Невена към Париж, а може би и за моето объркано 
положение по европейския проект.

Една нощ заспалата Невена изведнъж скокнала и вече будна, го видяла. С 



вътрешното си сетиво тя видяла, че неустоим красавец и чаровник слиза от такси, 
неколцина мъже го очакват. Поемат куфарите му и влизат в хотела. И в същия този 
миг той „изчезнал", заедно с придружителите си пропадал в нейното „яйце".

Седналата в леглото Невена задвижила своя ум. Нейната мисъл е като 
„микроскоп". Представям си го така:

Захванала се да „види" и запечати в ума си мига, в който го зърнала. Хванала мига с 
пинсета и го поставила на предметното стъкло.

Тя разбрала – професионален престъпник, жиголо във Виена, широка мрежа от 
контакти с важни персони и полиция... Нает е от Киро адвоката. Дошъл е, за да я 
елиминира. Ще лежи в болница до края на живота си...  Усетила Невена, че сама се 
променя. Нещо в нея казало беззвучно „щрак". Щом като може да „хване" мига, да го 
застопори и разучи, значи може и други неща. С вътрешното си сетиво усетила, че 
може да се премества където пожелае. Седнала на стола, съсредоточила се и си 



представила точно определено място в горичката до реката. Там, където видяла 
Змея. Рекла си „хайде" и мигом се озовала на мястото заедно със стола, за който се 
държала. На крачка от нея стоял мъж с въдица, стреснал се и хукнал, въдицата му 
се заплела, той я хвърлил и изчезнал. Невена заповядала наум „обратно" и се 
видяла отново в стаята си.

º º º

Мда-а-а...

И дотук. 

Сетила се Невена как преди няколко дни на улицата се разминала с непознат мъж. 
С прозрението си зърнала как той ѝ слага напоена кърпа, мярнала се 
спринцовка. Непознатият „изчезнал" в яйцето. Да, непознат мъж. Обърнала се и 
видяла как той спокойно крачи по тротоара. Гледа го и нищо не може да каже за 
него. Значи той е част от съдбата ѝ. 

Излязла Невена, отишла пред кафенето на хотел „Двата лъва". На една маса 
седели, пиели кафета и пушели трима непознати мъже. Невена силно се смутила. И 
тримата били в яйцето. Невидими за нея. 

Тя си купила модно списание. Заразглеждала го и се опитвала да разбере кои са 
тези трима. Нищо! Плътна завеса...

Просната в леглото, разбрала, че я чакат дни на изпитания. Знаела че има един, 
два, три, четири дни. Не повече. Най-напрегнатите часове. Няма време да овладява 
силата да се премества и глупости не бива да прави. 

Ще има време да тренира!

В този миг има по-важно! В жилището ѝ не бивало да остава никаква следа от нея. 



Решила, че е добре да се поотпусне и в полусън повече ще узнае. Сънувала 
„опасност". 

Тя е на остров. Обгражда я непроходима река, пълна със зверове различни – 
крокодили, акули... Как ще има на едно място крокодили и акули? Събудила се.



Трябвало да намери изход. Но не там, където в съня си видяла четиримата. Точно 
там, където водата отваряла малка пролука.

Ще стане триъгълна, ще смени цвета на очите си, ще надене облак на главата си. 
Ще стане меч, копие и брадва. Но бандитите, дошли за нея, няма да я видят. 

Няма да бъде тяхната!

Тя ще има мъж, ще живее и ще получи наследството си!



Първо направила оглед на  апартамента на родителите. И решила.

ОЛЯ

Ще предложи на приятелката си Оля „терен". (Оля е момичето от розовата къща.) Тя 
има приятел (след „годеника"), с когото търсят какви ли не места да се любят. Той е 
женен. Жена му гледа възрастна богаташка в Италия. Децата му са тинейджъри, той 
кара такси. 

Условието ще бъде: „Всичко, както си е било! Да не личи, че са влизали хора."

Невена знае: Оля ще отвори всички чекмеджета, ще надникне навсякъде, ще 
разгледа и иглите за бродиране на майка ѝ, но всичко ще си остане на мястото, 
както е било. Само навсякъде ще има отпечатъци от нейните пръсти и от пръстите 
на таксиджията. 

Разговорът на двете станал в горичката, където се разхождали. 



Картината не дава добра представа за Невена, макар разговорът да е ясен. 

Оля била впечатлена от тази възможност. Не може ли да използват и в следващите 
дни и нощи този „терен"? Родителите на Невена от месеци са във Виена, жилището 
е празно! „Моля те, извикала тя!" и повторила и потретила молбата си.

Е, добре. Невена най-после решила, че в жилището на родителите ѝ няма да може, 
но тъй като тя ще отсъства три-четири дни, да използват нейното. Преди да 
пристигне, тя ще ѝ звънне, за да се изнесат. Довечера Оля и таксиджията ще бъдат  
в жилището на родителите, а от утре са в нейното.   



Преди обяд Невена запитала леля Медия дали иска нещо да ѝ купи от Пловдив или 
Пъстрогор, качила се на BMW-то и потеглила.

º º º

И когато самолетът набрал достатъчно скорост и се устремил стръмно към небето, 
Невена „видяла" всичко. Пристигналата в града банда „излязла от яйцето". Тя ги 
виждала поотделно и заедно, знаела всичко, което били намислили. Те вече са вън 
от нейната съдба... 

Въздъхнала с облекчение. 

ЗАВЕЩАНИЕТО

Но защо сега отива в Париж?! Тя не знаела. Трябвало да отиде точно днес, да вземе 
такси и когато шофьорът я запита, тя ще знае къде да отиде и какво ще стане. Така 
и станало. Докато пътувала към бистрото, била в „пролука". Знаела всичко за себе 
си... 

В 11 и 20 часа в бистрото ще влезе кривоносият, но не бива да го поглежда в носа.

º º º 

Съгласно завещанието, сключи ли брак със „самоиздържащ се мъж", тя добива 
право да ползва наследството – всичко изброено на тесте листове, всеки заверен от 
дядото и нотариуса. Ако забременее и роди от мъжа си дете, добива пълните права 
върху наследството. Като не изпадаме в подробности, то е една четвърт от 
територията на съвременна Виена, плюс имоти в Швейцария и Германия и сметка в 
Банка. Ясно каква.  

Дядото трупал, трупал върху бащино и дядово наследство... И точно когато се чудел 
какво ще прави това имане, се случил на гости в Невен и там неговата съвсем 
невръстна внучка му обяснила как стои въпросът. 

Разговорът им в хотела тя не споделяше. Зная, че след този разговор дядото не е 
вземал нито едно решение, без да се консултира с нея. Коя е тя? Една сополивка, 
гонеща десетата си година. Когато пишел завещанието, я запитал: "Така добре ли 
е?"

Хлапачката отвърнала: 

– Както и да го напишеш, аз съм твоята наследница! Останалите работи са твои. 
Кажи ми какво наистина искаш?

Дядото казал: 

– В София да се построи музей за историята на българското градинарство от древни 
времена до днес! Да има градина с всички български сортове зеленчуци, цветя и 
овошки! 



Невена кимнала с глава: 

– Това е достатъчно! Другото са букви и празни думи... Дядо, боли те десния палец и 
ти се схваща крака. Ето тук съм написала къде да се масажираш и какъв чай трябва 
да пиеш.

ПИСОАРЪТ

Невена е вече в Париж, двамата вървим към моя хотел. Аз съм изтръпнал. 

От една страна ми е приятно, че „имам момиче", от друга – нищо не зная за нея. 
Бързо пресмятам, че ако е мошеничка, най-много да остана без пари, а честно да си 
кажем, пари може и да нямам, но техниката ми – фотоапарати и обективи, е поне 
двадесет хиляди на черния пазар. Като прибавя стойките, осветлението, лаптопа, 
принтера и готовността ми да мина на фотолента, то... излиза, че съм заможен човек 
с цяла фотоработилница. 

Допика ми се от притеснение, а и исках за малко да остане сам. Спряхме пред един 
писоар (или sanizet – май е от санирам), аз вече му знаех тайните, как се влиза и 
излиза, рекох ѝ да ме почака. Когато излязох, тя ме гледаше с презрение:

– Не си никакъв кавалер. И на мен ми се ходи. Защо забрави да пуснеш водата?

Неловко се получи, извиних се някак и се приготвих да я чакам. Щях да я снимам, 
като излиза. От моя фотоапарат нищо не е могло да се укрие – вече имам две 
изложби с движещи се насекоми. Една моя снимка на скачаща бълха беше откупена 
от "Дискавъри". Оттам тръгна да не мога да се отърва от предложения. Лошото е, че 
не знаех френски, а пък и с другите езици бях... Нямам думи. Липсваше ми говорна 
практика. Само зрителна и жестомимична... 

º º º

Тя очакваше да я снимам и започна да заема различни пози, все едно правехме 
фотосесия пред писоар. Отваряше, затваряше вратата, после се присегна до 
редицата от общински велосипеди, яхна един (наричат го velib, струва ми се, че за 
икономия франсетата сливат две думи: vélo и liberté).

  ... Няколко души се загледаха, защото тя е много, ама много хубава. Като си 
придърпа рокличката, за да възседне велосипеда, чух възгласи. Минувачите си 
мислеха, че това е нагласена работа. Пърформанс, един вид.

Свършихме и си тръгнахме, изпратени с ръкопляскания.

Тя ме хвана под ръка. 

- Искаш да разбереш коя съм аз и дали не те лъжа? Снимаш ме! В хотела ще 
видиш...

И какво видях? Нищо. Вие да виждате тук писоар и редица колелета?



Не се виждаше нищо от нея. 

Имаше някакъв площад, опналата се улица и четири коли. Там, където стоеше тя, 
където беше писоарът и редицата колелета, празно, та ум да ти зайде. Аз съм 
професионалист и за мен това беше жестока обида. Тъкмо чувствах как фитилът ми 
догаря и ще избухна срещу нея, разгеле беше зад гърба ми, обърнах се и угаснах. 
Тя беше умислена и потисната.

– Странно... – рече тя. – Защо го няма писоара?! Къде са колелетата?! Отиваме пак 
да снимаш. 

Този път снимах писоара и велибите от различни гледни точки. Тя стоеше зад мен. 
За малко един ненормалник щеше да ни сгази, но беше достатъчно мъдър да 
изскърца със спирачки и мълчаливо да ни заобиколи. Бях заврял, и а се обадеше, за 
нула време щях да му разкажа целия български фолклор по този въпрос.



Гледахме на монитора, пак не излизаха! Все едно онова, дето го виждах, можех да 
го пипна, през окуляра беше съвсем ясно, на снимка не личеше.

Тя надзърташе с мен и неочаквано рече:

– Разбрах. Писоарът и велибите са свързани със съдбата ми.

А аз още повече се ядосах. Този път нарочно не пуснах водата. За съжаление, чух 
как някакъв автомат се задейства и отми моето презрение. А защо не се задейства 
одеве, та тя ми направи забележка?

Това, случайно застанало пред моите сто евро, момиче беше подозрително. 

БАНДАТА

През това време в Невен бандата била в шок. 

Къде и кога е изчезнала тя?

Задачата им била съвсем ясна. Както Невена „видяла" – трябвало да я упоят, да я 
намажат с приготвено мазило, после на вратата да позвъни „неизвестен" човек, 
който ще бъде засечен от камерата пред отсрещния банкомат, а тя в полусъзнание 
ще бъде бутната по стълбите, ще се търкулне и с търкалянето по стъпалата ще 
блокира. Будна кома! Лекарите в Невен са невежи и небрежни. Няма да проверят 
кръвната картина, потта, дъха, урината... След десетина часа от мазилото нямало 
да има следа. Може и сто години да изкара така...

Такъв бил планът. Първо трябвало да бъде „свалена".

Задълбочаващият се флирт трябвало да изпълни Анел Денол:



Невена си признаваше, че на този мъж тя нямало да може да устои. Тя е млада, а 
при нея кръвта решава, а не умът или "прозрението". Няма да устои поради неговия 
подход. Той щеше да се запознае с нейната компания, няма да ѝ обърне никакво 



внимание, а ще започне да ухажва Оля. Оля, която чакала някой да ѝ каже „хайде", 
за да легне с него. Той щял да боготвори Оля, докато Невена, оставена и 
незабелязана от него, не започнела отначало с гняв (знаела, че е по-хубава и умна!), 
а после с трепет да си мисли за него и да търси погледа му.

Чак тогава той щял да я забележи и след няколко часа  да се озове в жилището ѝ. 
Тогава щял да извади бутилката с бърбън и да се чукнат „за срещата". Не... 

Той е известен във Виена жиголо. Обслужвал дами на възраст. Правел го без 
затруднение. Не. Не е престъпник. За задачата се съгласил заради солидния 
хонорар. Планът бил на Киро адвоката. От Анел се искало да я накара да изпие 
само една глътка. Сетне влизали в действие другите. Точно така щяло да стане, тя 
го „видяла" чак когато самолетът литнал за Париж.

º º º

Не станало така, защото на улицата случайно срещнала мъж, който „пропаднал" в 
яйцето, а после онези тримата, дето пиели кафе пред хотела, също се оказали в 
„яйцето". 

Разбрала, че се готви нещо съдбовно за нея.

Събудена през нощта от прилив на давеща я тревога, тя разбрала, че е пристигнал 
този, който ще задвижи плана.

Трябвало да бяга!

РАЗТРЕВОЖЕНАТА БАНДА

Анел заявил, че ако не му покажат Невена до два дни, той се отказва от 
договорката.

Събрали се те четиримата и започнали да обсъждат. И при тях ставало дума за 
много пари. Страхували се да говорят в хотела, защото България е известна с 
бдителните си граждани и полиция. Тук на никого не биха могли да имат доверие.

Седнали отвън пред хотела и заиграли карти:



Човекът право срещу нас, с цигара в устата, е Докторът. Той е пазителят на тайната 
на бутилката бърбън и на мехлема. Неговата задача е да пази, даде и прибере 
обратно всичко от бутилката и мехлема.

От лявата му страна е Хигиенистът. Той има грижата да не оставят никакви следи. 
Ще мие и избърше чашите, ще мине с химическа прахосмукачка жилището на 
Невена.

Срещу него е Организаторът. Той следи планът да се изпълни и когато всичко е 
готово, да заведе компанията на километър от жилището и с наета кола от Белград 
да ги закара до Атина, където те ще се пръснат на почивка по гръцките острови. От 
Атина той ще изпрати есемес на Киро адвоката да заминава за Невен.

До него отдясно е Изпълнителят. Той трябва да влезе в стаята на Невена, след като 
тя е вкусила бърбъна, да я мацне с мазилото на указаните от Доктора места и да я 
бутне по най-естествен начин по стъпбите, като придружава и помага на 
търкалящото се надолу тяло да не получи сериозни увреждания, освен натъртвания 
по меките тъкани и охлузвания по кожата.

Те всички са добри познати от затвора в Германия:



Тук не мога да ги разпозная, но това е без значение. Минали са години от едното до 
другото изображение. Важно е, че в тяхната трайна група има още двама. Те не 
участват засега, но ще бъдат включени следващите дни.

Те разбрали, че Невена я няма, когато нейният самолет излитал от София за Париж. 
Получило се едно синхронично „щрак". Невена ги провидяла, а те разбрали, че нея я 
няма. Голямата им заблуда се поддържала от Оля, която обитавала жилището, 
спускала и дръпвала пердетата, палела и гасяла лампите. Дори изхвърляла 
боклука. 

º º º

Бандата нямала никаква снимка на Невена – знаели само адреса. Нямал снимка и 
Киро адвоката. 

Работели, защото това все пак е работа, макар и тежка, рискована, а в случая и на 
сляпо. Има момиче в дома, значи всичко е наред...

Организаторът поел инициативата. Причакал, когато момичетата се събират, за да 
тръгнат на разходка в горичката, и с празен плик в ръце се спрял при тях. Така и 
така, има едно писмо да предам на Невена, коя от вас е Невена. Ами, никоя – 
отвърнали те. Тя замина за Пловдив. Тия дни трябва да се върне.

Ясно-о...

º º º

Следват бързи организирани действия. Привикани са и другите двама. Киро напира, 
отваря кесията – намерете я. Опитни и ловки, те хукват по следите ѝ. След три дни 



шестима души кацат в Дубай. Непознатите на местните хора неверници търсят 
красива жена, криеща се в Дубай! Бързо се разчуло за техните намерения, а в Дубай 
мъжете, законите и институциите уважават морала. Те още са там...

Анел отказал тези издирвания. В Невен също имало интересни баби! Защо да си 
губи времето?

Ето например леля Медия. В леглото тя може да разкаже доста неща, а Анел умеел 
да пресява казаното.

Докато Организаторът обяснявал на Киро адвоката докъде са стигнали с 
издирванията в Дубай, Анел започнал да подозира. (Нямало никаква следа. По 
последни данни, българка станала третата жена на един шейх. Да проверяват тя ли 
е, не е ли тя?)  

След безкрайна нощ при леля Медия, Анел отсял една реплика: „Младите курви се 
водят от една лесбийка, Невена. Тя често ходи до Париж и оттам им носи разни 
дреболии. Те си я почитат."

Анел доставил достатъчно удоволствие на леля Медия и разбрал още подробности.

На следващия ден Анел говорил с Киро адвоката и му казал: „Тя е в Париж. Остави 
онези глупаци в Дубай. Извикай само доктора, да бъде на разположение. Другото е 
моя работа. Тази вечер съм във Виена. Ще разговаряме."

И Анел бил мечтател... Киро адвоката намерил друг „доктор". 

„ПРЕДИ“

Минаха се двадесетина дни, откакто с Невена сме в хотела.

Първия ден, когато се озовахме сами в стаята, казах онова, което си бях намислил, 
докато вървяхме:

– Ти си много хубава и аз те харесвам. Но си признавам, че съм смотан. То и затова 
не съм се оженил. Не мога да правя секс сега. Трябва да свикна с теб. Да съм те 
поопознал... Ако много държиш, трябва да се напием... Не знам дали ме разбираш, 
но това е положението.

Тя мълчаливо ме наблюдаваше и кимаше с глава. След това си отвори чантата и 
извади едно листче. 

– Прочети го... Ти имаш право на 15-минутно закъснение, а аз имам право на 15-
минутно размишление – къде си, какво мислиш и какво ще направиш.

Отворих листчето, на него имаше кратък текст. Първото изречение беше: „Когато 
влезем в хотелската стая, той ще се изпоти и ще каже:...“ Следваше дума по дума 
онова, което вече бях казал.

Седнах на леглото. Това момиче, ако речеше да ми ограби техниката, щеше да го 
направи, без да се усетя.



– Вярно е, че съм крадла. Ще ти взема сърцето!.. След няколко дни то ще бъде мое, 
без да използваме алкохол... – замълча и добави  без преструвка: – Не виждам 
нищо, Емо, просто си измислям... Нормално е да те поизлъжа някой път... Нали?

º º º  

Пусна ме по улея магичната Невена и на втория ден бях хахо. Влюбих се в нея като 
ученик, а спях на пода. Сън не ме ловеше. Възникна нов проблем. Не можех да си 
помисля, че мога да я докосна. Стана съвсем лошо, защото и тя мръдна. На третия 
ден ходехме из улиците на Париж хванати за ръка. Прибрахме се в хотелската стая 
и се пуснахме... Застанахме насред стаята и се втренчихме един в друг. Двама 
побъркани! 

И тогава първата крачка направих аз. Смотелевих:

– Кога ще вечеряме?

– Искаш да кажеш „преди“ или „след“? – запита тя.

И на десетия ден възстановихме разходките си из града.

ПОКУПКИ

От София се  договориха с Брюксел. Получих програмата за снимките. Всички музеи 
в Европа бяха в краката ми.

По и-пей получих аванс от 5000 евро.

Тръгнахме по магазини. Невена мисли и провижда. Каза ми по такъв начин: „Без 
въпроси!", че се оттеглих в тоалетната, да се успокоя.  Въобще не ми мина през ума 
защо купува камари от консерви, зимни дрехи, все едно отивахме на полюса. Всичко 
– платено и на склад в хотела. 

Хората опитни. Отнякъде се появи специалист по екипировки... Тогава научих. Ще 
зимуваме в Алтай на 4000 метра. През пролетта ще атакуваме връх с непроменено 
име, "Сърп и чук" – над 5 хиляди метра. В първия ден парите ми започнаха да се 
топят. Като останаха 500, тя рече: „Не ги пипаш." Отнякъде вадеше едри банкноти, 
пъхаше ми ги в джоба и аз плащах. Щом плащах, оставах с рестото и моите 500 
евро. Държеше ме на къса каишка и само това казваше: „Не питай!". Не питах. 
Рестото се трупаше. 

АНЕЛ Е В ПАРИЖ

Помолих я да каже нещо за Невен. 

– О, там е както трябва. Леля Медия изкара хубави нощи. Другите ни приятели няма 
да напуснат Дубай в следващите години и двамата с Киро не се интересуваме от 
тях. Анел излетя от София за Виена... Там води нови преговори с Киро. Тази вечер 



ще се споразумеят... Анел и новия доктор ще пристигнат в Париж утре по обяд. Ще 
обядват в ресторант „Печен хипопотам" и оттам ще отидат до частния детектив. 
Почват да ме търсят... Няма ме регистрирана в нито един хотел.

– Как да те няма? – реагирах. –  Нали се регистрира и ти платих престоя?

–  Ти още не си разбрал, че ме няма не само на снимките, но и в документите. 
Документът трябва да доказва, че аз съм аз. Ако документът може да промени моята 
съдба, значи моята самоличност, той не съществува за други очи освен за 
служебните лица, докато ме регистрират. После и за тях ме няма...Толкова е просто, 
че дори не ми се обяснява.

– Сега какво трябва да направим?

– Отиваме да снимаш ресторанта! Проверка. Дали ще обядват там. 

– А после? 

– При писоара! Те ще минат оттам. Ще ги видим и проследим, за да разберем къде е 
офиса на детектива. Той е в „яйцето", нищо не зная за него.

Ресторантът беше наблизо. Някакви си десетина километра. Отидохме пеша. Само 
последните осем километра взехме такси. Така ги преброи пъргавият таксиджия. 
Приятно е мъж да се разхожда в Париж с хубава жена и доста евро в джоба си. 
Препоръчвам го. 

Ресторантът беше невидим за фотоапарата, но не и за очите ни. Снимката на 
зъбатото отляво на входа му може да удостовери, че бяхме там. Подлежи на 
проверка.



Видяхме Анел и Доктора. Видяхме и изваяния хипопотам. Пред него се спряха, уж го 
погалиха, но си казаха нещо и влязоха вътре. Стояха около 47 минути. При 
хипопотама пак се спряха и си стиснаха ръцете. Бяха се договорили.

Оттам тръгнаха, стигнаха до писоара. Интересно, но двамата влязоха заедно. След 
двадесет минути излязоха. Взеха по едно колело от редицата велиби и тръгнаха.

Да, но Невена беше в проблясък и провиждаше техния ход и ние вече час се 
тътрехме с такси „Ситроен", карано от френски арабин, който държеше на седалката 
до него една непозната за мен змия. 

– Не бойте се –  ни каза той. – Тя не хапе, а плюе отрова по всеки, посегнал към нея 
или мен. Но тя ще плюе и по мен, ако посегна към вас. Парите ще ги подадете през 
дупката пред вас.

– А ако не платим? – запитах, силно заинтригуван.

– Невъзможно е. Вратите ви са заключени.

– А ако искам, преди да сме тръгнали, да сляза?

– Нямате проблем. Слизате ли?

– Карай! –  нареди Невена и се обърна съм мен на български: – Този лъже повече от 
Киро адвоката! Никой няма да му разреши да има такава змия в таксито си.



ОТКЛОНЕНИЕ № 4

Но тъй като обещах да покажа хипопотам, не желая, поради особеностите на 
Невена, да подвеждам читателя. Ето група хипопотами в естествена среда, а не 
като бронзови изделия:

Показвам цяло стадо от това интересно и смрадливо животно. Първи братовчед на 
кита и делфина. Месото му е деликатес. Кучешките му зъби – четири бройки, вървят 
на черния пазар на цената на слоновата кост. Чифтокопитен. Уж живее в сладките 
води, но е виждан и на крайморски плажове. Прави се, че само бройка. По принцип е 
веган. Не умее да плува, по-силен е от крокодила и лъва. Кожата му е дебела шест 
сантиметра. Тежи тон и половина. Бяга в тръс с 30 километра в час. 

Рядко агресивен, ако се почувства застрашен, но само той си знае кога е застрашен. 
Единствено човекът го напада. Убива го заради месото и зъбите. Поради тази 
основателна причина всяка година от хипопотамите загиват повече хора (ловци и 
непредпазливи персони), отколкото от всички останали зверове, взети заедно. Не 
жалея за ловците... 

Люби се и ражда във водата. Живее на групи в плитките води. Защо? Неясно. 
Български манталитет. Отваря си устата на 180 градуса и има машиностроителна 
захапка. Един мъжкар такова десетина женски. Върши си мъжката работа, но не се 



грижи за тях. Търпи младоци, докато се подчиняват. 
Хетеросексуален! Консервативен. Нощем излиза и пасе. Маркира територията си с 
фекалии. Не се интересува от другите. Цяла нощ нагъва трева. Важно е да напълни 
тумбака с кажи-речи сто кила.

Без да се замислим, разбираме, че това животно е жив символ на ресторанта и 
общественото хранене. И не само.

Какъв ти лъв?! Неговата паст е велик и подходящ знак за герб.

ИЗКРИВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО

– Карай! –  нареди Невена и се обърна към мен на български: – Този лъже повече от 
Киро адвоката! Никой няма да му разреши да има такава змия в таксито си.

Изненадах се:     

– Ти не го прозря, а с разсъждения стигаш до истината?

– Не-е-е... Твоят ум не бива да мързелува и да чака от мен. Подсещам те да бъдеш 
набюдателен и да мислиш.

– Но аз не му повярвах. Досетих се.

– Значи можеш и сам!

Тя е права – си помислих. Със здрав разум тайното е видимо! 

Двамата колоездачи караха един след друг по оживения булевард. По-лесно се 
промъкваха и се отдалечаваха.



 

Нашият шофьор се опита да скъси разстоянието и подкара зад един трамвай, за да 
избегне чакането пред маневрираща за паркиране кола. И неочаквано трамваят 
спря. Оказахме се в капан.

Рекох: „Те ще избягат!"

Невена ме погледна, като че ли бях странна и мила буболечка.

След малко каза на шофьора:

– На следващата пресечка завий вдясно.

И му занарежда – ляво, дясно, на кръговото влез в третата, дясно, ляво... Тук спри! 
Подаде му някаква банкнота и рече „задръж рестото!", а мен все едно ме бодна под 
лъжичката.

Оня се разтопи: 

- Мадам, винаги на вашите услуги! Денем, нощем, където и да съм – веднага 
пристигам!



º º º

– Как можа да му дадеш такъв бакшиш?! Броя стотинките. Пилееш! Той ни плаши 
със змия...

– Човекът е беден, затова няма куче на предната седалка... Това не е змия. Гущер 
без крака. Храни го с мишки. По-евтино е... Хубаво е, че се притесняваш. 
Здравословно е мъжът да е в постоянен стрес за пари. Тогава е старателен в 
леглото. Все за нещо трябва да го бива...

  – Ти си подла!

Вървяхме по тясна улица. Твърдеше се, че била много стара. Навсякъде снимах. В 
хотела щяхме да прегледаме кое го има, кое не е излязло. Така щяхме да 
маркираме точките, засягащи Невена.

На мониторчето се виждаше – уличката излизаше размазана.

– Те са някъде тук! – отсече Невена. – Изкривяват пространството!

Невена с нова увереност поведе. След стотина метра, във висока сграда с тесен 
вход, без портиер, още на първия етаж, на стъклена врата, прочетохме написано на 
ръка листче: "Limier". Бяхме там, когато през армираното стъкло зърнахме пръсти, 



които махнаха листчето. Излязохме навън и седнахме в бистрото, то се вижда на 
снимката. Еба ти цените!

– Той ще мине оттук!

– Кой?

– Детективът, който ще ме търси. Не ме познава, знае, че съм с теб. И теб не 
познава. Но аз ще видя кой е и ще науча всичко за него! Той е вън от яйцето, трябва 
да ми се покаже. Заедно с другите двама – Анел и доктора,  стават трима. Тази 
вечер ще ангажират тридесет...

Разглеждах ценоразписа и я слушах с половин ухо. Цените бяха разорителни. 
Реших да предложа да се преместим и тя прекъсна мислите ми:

– Тук ще стоим. Аз ще платя...

Невена пишеше в бележника си, бих рекъл, вдъхновено.

– Стенографирам техния разговор – обясни тя и добави: – Слушам какво говорят все 
едно съм там, при тях. Познавам много добре Анел и каквото той чува, чувам и аз. 
Ясно ли ти е?.. Поръчай ми портокалов сок и тортата, днешния им специалитет... Ти 
вземи каквото искаш.

ОТКЛОНЕНИЕ № 5

Следвайки истината за Невена буква по буква, усещам растяща тревога. 
Ами ако читателят намрази написаното? Ами ако рече: „Дренки, ти да си седял в 
това заведение!" Или пък открито: "Мамка ти бездарна, тъпа и лъжлива!..."

Да се случи така е напълно реално.

Тогава всичко ще се струпа не върху мен, а върху Невена и децата. Хората 
ще викат:

– К`ва е тая, дето не се знае каква е, а уж била „нова Ванга", че и отгоре на това да е 
милионерка?! Кой знае как е изкарала тия пари!...

Значи, напредвайки в моя разказ, в мен растеше като гъба чувство за вина. Нуждая 
се от свидетелства на авторитетни и признати хора, институции и прочие.

Бяхме с таксито, загубихме колоездачите, тя започна да казва на таксиджията 
накъде да кара и на едно място му рече: „Спри!" Даде му такъв бакшиш, че ми 
развали настроението за цялата вечер. Тръгнахме с нея. Тя водеше. Все едно 
душеше като хрътка. Първо минахме по тази улица:



Тясна ли е? Тясна е. 
Тук, на чупката при бордюра, ни пресрещна хипопотам. Невена не му обърна 
внимание. Като го подминахме, я запитах.

- Хипопотама ли?.. Видях го. Нормално. Важно е, че той не ни видя.

- Да, но...

- Похвално е, че имаш такава видимост. Не забравяй, че си в Париж. Анел и 
Доктора, като излязоха от ресторанта, потупаха ли по гърба хипопотама? Потупаха 
го. Това е градът на нежността и странностите.

После попаднахме на улицата, дето при мен снимка не се получи, защото ония 
двамата бяха изкривили пространството.



Тя е от Гугъл. Не съм я измислил аз. Отдясно се спуска тента и отдолу са масите с 
цени, не ми се говори.

Значи какво? Написаното е истина, а че снимките са от други хора, то е заради 
невъзможността да снимам Невена и всичко, свързано с нея. А тя с Гугъл връзка 
няма.

ЧАСТНИЯТ ДЕТЕКТИВ

– Ето го! – рече Невена.

– Кой? – възкликнах аз.

– Детектива!

Така беше. Най-важният въпрос – "Кой?", често има лесен отговор.
Покрай масата ни забързано мина човек с папка под мишница. Реших, че е той.



– Не. Не е той. Този бие на очи. Той е твърде могъщ, за да бъде детектив. Странно 
че върви пеша. От всички маси го гледат. Някои стават и се покланят... Виж мъжа в 
далечината, дето е толкова странен, че никой не му обръща внимание. Кой би се 
облякъл така през лятото? Клошар?!. Не, не...

Тя се замисли и промълви:

– Той е в "яйцето“. Колкото ти виждаш, толкова и аз.



 
 
– Откъде разбра, че е той?

– Знам... Под наметалото държи пистолет. Старомоден. Анел и Доктора му 
напълниха главата, че съм много богата и хитра. Могло да се очаква всичко от мен. 



Още като дете съм манипулирала дядо си. Била съм подозирана за няколко 
убийства, затова съм била избягала и сега се крия в Париж. Странно... Този човек не 
знаеше къде е България... Продължавам. Била съм наблюдавана от Виена. Нямам 
жилище тук. Знаели, че такава покупка не съм  правила. Сигурно съм на хотел или 
на квартира, но съм имала партньор, когото издирвам. Не бивало да се допуска да 
намеря партньора си, защото щяло да стане страшно. Това знае той... Подозирали 
едно такси, наблюдавали го от един писоар. Странна двойка... Може да са 
журналисти – репортерка с фотограф? Успели да им се измъкнат... Все пак да знае, 
че от тази жена всичко може да се очаква...

Мисълта, че към нас се приближава човек с пистолет, който ни издирва, ме разсея. 

– Не мисли да бягаш! Сега виждам всичко – рече тя. –  Преди него мина един от 
хората му. Този, дето махна листчето. Той се преструва, че просто се разхожда. 
Казва се Жан-Пиер. Идеята за листчето е негова. Нарочно го поставили. Очаквали 
са ни. Видя ли го?:



- Да-а-а! Човекът умее да си държи езика зад зъбите. Доста наблюдателен. Дали не 
ни е познал?

- Не. Нисък е. Нали чу шума, докато слизахме?.. Той беше. Падна от стола и не успя 



да ни снима от стъклото над вратата. Сега е виновен и настървен... Мили мой, ние 
сме в капан. Отпред е този недовършен човек, нашето бистро има заден двор. Там 
стоят двама сътрудници на Детектива. Стани и мини покрай кухнята и ще попаднеш 
в задния двор, там ще видиш двамата.

Видях ги.

На връщане зърнах на бара страшно позната двойка. Не можех да се сетя откъде. 
Спрях се за миг, загледах ги с фотоапарат на шията и се чудех – откъде се зная с 
тях? 

Мъжът ме забеляза и с ръка ми даде знак да ги снимам. Двамата с дамата се 
обърнаха и аз ги щракнах.



Махнах им за чао. Все пак бързах.

Трябваше да кажа на Невена за онези отзад.

– Те май са поркани... На бара има една двойка, отнякъде ги познавам. Да не са и те 
в групата, дето ни преследва?

– Не са. Виждал си ги по телевизията. Политически коментатори. Соросоиди... Ония 
двамата в дворчето мислят как да накажат Жан-Пиер. Знаят, че сме тук. Чакат 
Звяра... Звярът вече се показа в края на улицата. Той ще бутне масата ни, ще се 
вдигне шум, тогава двамата ще излязат. Преди да се появи полицията, ще се озовем 
в карнавалната кола. С нея искат да ни отвлекат. Тя също се появява, карат бавно 
зад Звяра. Не се обръщай.



Нямаше как да не се обърна. Звяра не го видях. Но хоботна грамада с размери на 
автобус видях. Беше с дължината на старите икаруси. Търкаляше се на ролки зад 
далечния ъгъл. Чу се как тълпата го аплодираше. 

От съседните маси се изправиха и загледаха нататък. Вече се хилех, когато видях 
Звяра. Той стоеше на двадесетина метра на отсрещния тротоар и уж не ни гледаше:



Не махам изписаните йероглифи, защото не зная какво пише. Този страшен човек 
може да е някакъв герой, изрекъл крилата фраза, извършил прочут подвиг, или пък 
да е точно обратното. Нещо е обяснено с йероглифите.

Важното е, че аз го видях без тях, облечен по дънки и с яке. Уж небрежно, 



поправяйки фотоапарата си, го снимах. По-късно на снимката излезе това, което 
показвам. Значи има хора, които са съвсем други и около тях кръжат писмени знаци, 
но ние не ги виждаме.

БЯГСТВОТО

... Изведнъж усетих замайване. Загубих фокус. Нещо стана. 

Кръвно ли вдигнах? Инсулт ли получих?..

Чух някак отдалеч и встрани Невена:



Невена седеше срещу мен, сви се някак особено. Сгърчи се. Цялата се разпадаше и 
събираше, не можех да я снимам, но тази картина най-точно предава какво видях 
накрая. Цялата ѝ биография на едно място.  Бебешки и детски шарки, тичане и игри, 
разходките около реката, женската цикличност, покрила с червенина половината 
лице, обхванала сърдечната област, първата целувка, ударила я като стрела, 
любовта ѝ към дърветата и природата, запазеното детско, готово лесно да се смути, 
но пък и устремено като птица, сърцето, земно и болезнено, страх, страх от 



неизвестното и смъртта. Накрая, ако я гледаме като текст, завършваше с 
преклонение пред природата и неизвестността.
Въздух, Земя, Огън, Вода, събрани в нея, а в разпадането и събирането се появяват 
Слънцето, Звездното небе, Стълбите на живота, Детското прозрение за смъртта, 
Желязна воля, Любов...

Изведнъж застина в цялата пълнота на човешкото същество от женски пол. 
Пипнато, изразено с багра и форма. Смъртта не я побира в рамката на своя ковчег. 
Тя ще остане Там – при Светлината, Любовта... Невена от Началото до края, а край 
няма, защото краят е рамката с претенция за правоъгълност!

– И ти ли ме виждаш така?

Запитах я с изтръпнало тяло. Тя отвърна. По-точно мястото, на което стоеше 
отвърна:

– Изненадана съм, че ти никога не си си отварял сърцето! Не си обичал или не са те 
обичали?

Нейният въпрос беше като кроше в кривия ми нос.  Рекох:

– Никоя не ме е обичала!

– Грешиш! Ти си ми първият мъж и първата целувка. Преди това се учех, за да те 
срещна... Ти съвсем се обърка!.. Така... Носът ти се изправи. Подай ръка, сега ще 
избягаме от тези глупави детективи. Дръж се! Във форма съм. Всички виждам, 
всичко знам, аз вълшебник съм голям...

Всичко наоколо се размаза. Тръснахме се, че чак подскочихме. Литнахме със 
скорост, при която се виждаха само черти, изчезващи в линии триъгълници, и 
Небето – покривалото на нашия летеж.



Усетих как забавяме скоростта, въздушните вълни се удряха и все по-бавно 
отминаваха, започна да се чува фученото, изчезнаха тригълниците и изведнъж 
спряхме. Пак седяхме на маса. Тя не беше същата, но Невена си беше Невена, 
оказахме се на полянка пред скромна къща. Наоколо – пустош и бая хладно. 



Станах и се заоглеждах. Гора, многогърба планина и безоблачно небе. Видях 
Голямата мечка и разбрах, че сме някъде на Север, далеч от Париж. Без да се 
обръщам към Невена, обиколих къщата. Към къщата нямаше път. Завърших 
обиколката си. Озовах се на мястото, където бяхме преди малко. Липсваше масата, 
нямаше никого. Тогава се изплаших.

Завиках: "Невена, Невена..." Мина се цяла минута, никакъв звук. Понечих пак да 
викам и тя се показа на чардака.

– Влез вътре, че зад онзи гъсталак те наблюдава вълк.

Със свръхзвукова скорост се качих на чардака.

– Къде сме?

– Норвегия! Зад планината е Швеция. На двадесетина километра на юг минава жп 
линия, има гара, село, магазин. Може да се отиде до Осло.

– Защо дойдохме чак тук? В хотела в Париж е цялата ми техника! Времето на моя 
проект тече.



– Цялата ти техника, дрехи, мръсни чорапи, че и някакви хартии в кошчето са вътре. 
Там са кашоните с консерви, пакетите със зимни дрехи...

– А Алтай?

– Алтай си остана в Париж! – тя се засмя и ме въведе в къщата.  

ОТКЛОНЕНИЕ № 6

Споменах, че наоколо имало гора, и въвеждам публиката в заблуждение. Никаква 
гора не е това! 
В Норвегия има прилични фиорди, но буки като нашите няма. Направо давам 
пример.

Там, където бяхме, "гората" беше по-скапана, пò на север е още по-никаква и накрая 
виждаш познати по шумките дървета, високи като тревата. Неловко е някак. Но 



положението е такова – климат. Апаратът свиква с осветлението и стават добри 
снимки.

(Независимо от моите първи впечатления и прибързани думи, страната е гориста. В 
нея износът на дървесина е бизнес с вековна история. Не можех да правя снимки на 
мястото, където бяхме, поради известните Невенини причини. Картинката, която ви 
показвам, взех от Гугъл и се пада южно от нашата къща. Ама не е далеч. Островите 
и фиордите правят страната интересна, обаче без водач за никъде не си. Това е 
най-секретната територия. Наглед открита и навсякъде „уелкъм", а е тайнствена, 
пълна със страхотии и неизвестности. Територия с много джобове, копчета, ципове и 
дупки – къде има хастар, къде вода, къде само дупка, не може да се разбере. Не си 
ли тамошен, чети и си губи времето. Уж монархия, ама не съвсем, уж има премиер, 
ама не съвсем, уж са норвежци, ама не съвсем... Нищо не е нормално, в смисъл 
нашенско... Идете ли там, каквото, такова. Не питайте. Трайте си. Хората не са 
лоши. Съжалявам, отклоних се. Хитлер е взел решение за нахлуване в Норвегия на 
пияна глава. Шестдесет хиляди острова, с фиордите шестдесет хиляди километра 
океански бряг, ледници, водопади, езера, пещери, че и един вулкан. Отгоре на това 
райони с незалязващо слънце и същите с неизгряващо, други райони съвсем 
оживени – 20 часа нощ през зимата, толкова ден през лятото. То и лятото и зимата 
са такива, дето си нямаме представа. Как се превзема такава страна?! Никак. Траеш 
си и ако ги мразиш или ти досаждат, викаш – не ви виждам, ако си приятелски 
настроен или са ти безразлични, уважителното отношение към тях е задължително. 
Още повече че сега са третият в света производител на нефт и докато написах това 
изречение, може да са станали първи. Много са енергични! Непрекъснато са в 
движение. Защото е студено.) 

ЖИВОТ В НОРВЕГИЯ

И така-а.

– Мила моя, как попаднахме в тази къща и баш в Норвегия?

Невена ми рече:

– Ако искаш да живееш дълго, няма да задаваш много въпроси.

Ядосах се:

– Та аз нищо не питам! Чудя се само и споделям с теб учудването си. Да не съм 
толкова прост, че да питам, когато се случват работи, дето са съвсем неясни.

Тя не ме погледна и рече:

– Да подредим къщата!

Влязохме в голяма стая, където бъркотията може да се сравни само с моето 
жилище, затова изобщо не се учудих и рекох:

– Тук няма нищо за подреждане. Важно е да знаем кое къде е, а като забравим, ще 



търсим!

Тя вече ме изгледа:

– Това са кашоните с консервите. Те трябва да отидат в помещението зад тази 
врата. Там на етажерките пише кое къде се поставя. В големия денк са дрехите – те 
са моя задача. За отделните кашончета ще ти казвам кое къде да отиде и как да го 
подредиш. В продълговатите кашони са мебелите. Тях заедно ще сглобим, когато 
разнесем консервите и дрехите. В синия сандък са твоите неща – апарати, 
компютри, документи. В розовия са моите неща...

Стана ми смешно, защото бях нервен:

– А памперсите къде са?

Тя ме погледна небрежно и рече:

– На пирона е шарената торбичка с презервативите. – Захилих се, а тя продължи: – 
В най-големия кашон, пред който си застанал, са бебешките памперси... Бутилката 
гроздова е зад вратата. Можеш да пиеш направо от нея. Гроздова не обичам... 
Тоалетната е отбелязана – пикаещото момченце. Там е и банята. Можеш да пийнеш 
и да поседнеш. Ти много се измори.

º º º

В Норвегия дните и нощите не са като нашите. В десет часа си беше видело.

Вече наистина каталясал, седях на верандата.

Когато вдигнах капака за мазето (то беше в средата на Голямата стая), Невена 
извика:

- Задръж!

Стоях така близо минута и тя рече:

- Много студена и дълга зима! Влизай!

Мазето беше разделено на две изолирани с бетонна стена помещения. Едното беше 
напълнено с нарязани цепеници – поне 20 кубика, а в другото имаше генератор с 
отвеждащи навън тръби за изгорели газове, от пода се подаваше тръбата за 
горивото. Били сме имали дизел за три зими. Така рече Невена.

- Отиваме при чичо! – стресна ме тя.

- Какъв чичо?

Не ми отговори и тръгна. Тръгнах и аз. Бях загубил всякаква самостоятелност. Бетер 
куче съм станал, си помислих.

Преминахме през храсталака по невидима пътека и за пет минути излязохме на 
простор. Съвсем друга гледка:



– Виждаш, че не сме сами – каза тя и се затича към къщата. 

Аз останах тук, при камъните. Гледката с двете преживящи крави ми действаше 
успокоително.

Невена влезе в къщата, след няколко минути излезе и започна да маха към мен – 
„да отивам".

Послушно тръгнах надолу. Някакво едро куче ме посрещна. Известно време ме 
гледаше, после размаха опашка и тръгна пред мен. Невена мълчаливо 
наблюдаваше моето придвижване. Влязох в двор, който не се виждаше от хълма. 
Отказвам се да го описвам. Помествам картина, даваща представа за него. Но не е 
точно така. 



Силно впечатление ми направи дървото. Нямаше кацналите птици, но имаше 
хралупа на височината на простора, а простор нямаше. Нямаше и къщите в 
далечината. Просторът беше зад гърба ни. Нямаше и петел, а дървата бяха 
подредени по друг начин. Виж, кучешката колиба беше там. Имаше и кладенец, но 
не такъв.

Влязохме в къщата вдясно.

– А сега – рече тя – да те запозная с чичо. 

Минахме през нещо, което у нас се води за „антре", а то беше само „отвори входната 
врата и след като я затвориш, отвори втората". 
Попаднахме в голямата стая, където в единия ъгъл работеше "чичото".



Чичото нещо майстореше. Без да вдига глава, рече нещо. Отначало не разбрах 
нищо. От думите на Невена схванах. Той ни казваше  „Добре дошли."

Вдигна глава и тогава разбрах, че е гърбав. Дрехите му се сливаха по цвят със 
завесата зад него. Вдигна глава, но с тяло не помръдна. Кракът му остана 
неподвижен, встрани с изкривено стъпало.

– Всичко е наред. Нали?

Невена отиде и го целуна.

Помоли ни да го изчакаме. Седнахме на креслата, подобни на това, което се вижда. 
Докато се оглеждах, той с голяма пъргавина се изправи. Кривеше се, сякаш всеки 
момент ще се разпадне. Прибави парчето дърво, по което работеше, към стягата с 
другите две парчета и седна на креслото. То беше Неговото. Стъпалото се спусна, 
десният му крак, силно изкривен още в таза, а после и в стъпалото, стъпи здраво, 
левият беше изправен, облегалката пое гърбицата му. Срещу ни беше приятен мъж 
с умни очи. Той отново запита Невена на неговия български дали всички е наред.



Невена го успокои и взаимно ни представи. Той беше Jan. 

На български тя му разказа кое как е в къщата. Запита го за пушките и патроните, 
като добави, че е видяла вълк.

Той обясни, че в местността има глутница, досега не са нападали стопанството му. 
Оттатък залива имало стадо елени, а по-нагоре имало мечки, тази година забелязал 
необичайно много кокошки, иначе риболовът е нормален. Стадото тюлени са си тук, 
даже се страхува да не станат повече, отколкото би издържал заливът. Риба има. 
Наоколо други къщи няма. Все пак стопанството му граничи с резерват... 
Знае, знае, донесли сме си консерви, но зимата ще бъде дълга и тук той показа мухи 
в мрежест кафез. Познавал времето по поведението на мухите...

Чак тогава той се обърна към мен и някак тържествено ми рече: „Тих бял Дунав се 
вълнува, весело шуми..." Очаквах да се разсмее, а той сериозно добави: „Знам я 
цялата..."

– Радвам се, че сте тук. България и българите за мен са много важни. – Обърна се 
към мен: – След месец в българския клуб в Осло ще приемаме нови членове. 
Четирима студенти по българистика. Тази година аз ще имам встъпителното слово. 
Написал съм го.  Ще ви го дам на флашка. Приемам всякаква критика и препоръки... 
В началото са общоизвестни неща, те трябва да останат:  местоположение, 
територия, население, бързо развиваща се страна, един от лидерите на бившите 
държави в комунистическия блок, икономически тигър на Балканите... Очаквам 
мнения по същинската част.

º º º
Почерпиха ни чай и чичото ни предупреди, досетих се, че е заради мен:

– Не бива да има никакви боклуци около къщата. Празните консерви, обвивки от 
бонбони, шоколади, остатъците от храна, троха да няма навън. Преди зимата ще 
мине машината и ще прибере всичко. Започне ли пролетта, пак ще мине.

– Зная, чичо! – отвърна Невена.

До нашата къща ни придружи съпругата му. Тя беше с пушка. Нали бяхме видели 
вълк... Не било опасно, но за всеки случай. За да бъда спокоен. 

ЧИЧОТО

Дядото на Невена имал клиент – норвежец, на когото продавал разсад и семена. 
Казвал се Ян. Партньорството им продължило с години. След голям семеен скандал 
Ян заедно с младата си съпруга гостували на дядото. Тя била бременна. Разходили 
се двете семейства в Италия и Швейцария.

Тръгнали си Ян и жена му с колата през Германия и катастрофирали. Ян, докато 
шофирал, получил инфаркт. Колата им навлязла в насрещното платно, била 



закачена от тир и се преметнали в нива. 
Когато дошли от бързата помощ и полицията, Ян бил починал, жена му още давала 
признаци на живот. Направили всичко, спасили я, спасили и плода.

Дядото на Невена в следващите дни разбрал какво се е случило. Погрижил се за 
погребението на приятеля си Ян и приел в дома си неговата съпруга. Наел 
медицински екип. Жената била съвсем потрошена. След няколко месеца родила 
преждевременно със секцио. Часове по-късно и тя починала.

Дядото уредил подробностите и поел грижата за новороденото. Това е „чичото" Ян.

Ян завършил в Австрия агрономство и лесовъдство, после учил в Осло.
Български знаел от дядото и работниците му. Но за него се грижела норвежка и 
после имал учители по езика.

– Всичко е нормално – рече Невена. – Той ми е чичо и го знае. Българският му куца, 
защото от години не го говори. Забеляза ли българското знаме на стената в 
столовата? То винаги е там...

– Киро адвоката знае ли за него? 

– Швейцарската банка знае. Киро не знае. Той е нает да се грижи за моите разходи, 
докато се омъжа.

СКОК ДО АЛТАЙ

– Тук има интернет, така че ще обикаляш музеите колкото желаеш. – Невена отвори 
врата на шкаф, но не беше просто шкаф. Откри се табло с  вградена камера-
микрофон на гъвкава връзка. Тя я включи. Чу се мъжки глас, искаше парола. Невена 
изреди поредица от числа и каза някаква безсмислена дума. След десетина секунди 
мъжът каза: "Включени сте. Приятна работа."

– Готово! – Невена прибра камерата и ми каза: – Вече си свързан. 

– Къде са Анел, детектива и останалите?

– Анел и компанията му са в Алтай! – Тя се пресегна, включи лаптопа и чевръсто 
отвори страница със снимки и карта. – На едно такова място са седнали и се хранят. 
На десетина километра са от тук. Ще минат по тази пътека. Ще им оставим белези, 
че са на прав път. Анел е решил да се връща. След два месеца ще бъде във Виена. 
Детективът ще продължи с групата си, но алтайците ще ги преведат и пуснат в 
Китай. В тази велика страна цялата група ще остане жива и здрава. След пет години 
ще бъдат отново в Париж.

Сега обсъждат положението. За тях ние сме се упътили към връх „Сърп и чук". 
Загряваме да атакуваме нещо по-сериозно. Те са по следите ни... Хайде да ги 
окуражим...

Тя ми грабна сакото, хвана ме за ръката и след миг бяхме тук.



Озовахме се седнали на най-горния плосък камък. Тя бръкна в сакото ми и постави 
на камъка читателската ми карта от Народната библиотека.

– Но аз...

– Ако потрябва, ще си извадиш нова. – Пръсна трохи от шепата си и ми заповяда: – 
Иди се изпишкай на брезичката срещу нас! 

При това тя направи нещо необяснимо. С ножче (откъде ли го взе?!) разряза по 
диагонал – от малечката до палеца, лявата си длан. 
Бях шокиран.

– Да има няколко капки прясна кръв... Не си ли се изпишкал? Ще те оставя тук!

Бързо скокнах, как свърших работа, е друг въпрос, още не бях си дръпнал ципа, 
когато тя мина като вятър покрай мен, хвана ме за ръката и така стана, че започнах 
да си празня мехура в алтайските планини, а приключих в нашата стая в Норвегия. 
Невена се смя много, а аз вече се страхувах от нея.



Спря да се смее и посочи около себе си. 

– Не виждаш ли, че всичко е подредено? Я ми погледни ръката. 

Там, където се поряза, не личеше нищо!

º º º
Стоях прав и я гледах. Бях забелязал, че всичко в къщата е доподредено, а бяхме 
отсъствали не повече от няколко минути. Да си сам с човек (макар и жена), от когото 
те е страх, и да си на много километри в пустошта, е особено изживяване. А дето 
панталоните ми мокрееха и усещах собствената си пикня, внасяше допълнителен 
колорит.

– Невена... – започнах аз.

– Знам – прекъсна ме тя. – Страхуваш се от мен и така си се свил от страх, че си 
колкото заешка опашчица... Ще ти обясня.

ДВЕТЕ ВРЕМЕНА

И тя заговори. Отначало се страхувала от придобитото си умение мигом да се 
премества в пространството с всичко, което е хванала с ръка. Правила различни 
упражнения още в Невен и внимавала. Ако се хване за дърво, с корените ли ще го 
изтръгне? А ако хване бравата на входната врата на къщата... 

Разбрала някои тънкости, но не била достатъчно уверена. 

В Париж правила експеримент, докато съм бил в банята. Отишла до Невен, купила 
си кафе от „Двата лъва" и се върнала. Не съм разбрал нищо. 

Нучила две неща – с мисъл може да премества всичко, поставено върху повърхност, 
стига да го хване с дясна ръка,  докато лявата е свободна. Но вече била преминала 
в друга степен. Можела да бъде на две места едновременно. Хванела ли с лявата 
ръка нещо – оставала при него, а с дясната мигом отивала, където си намислела.

Едновременно попадала в две времена. И на двете места времето било в нейна 
власт. Можела да го удължава и съкращава. 

Докато сме били в Алтай, тя останала в норвежката ни къща и за няколко денонощия 
(в български смисъл „денонощие") подреждала. А в Алтай бяхме минута-две-три. Тя 
беше там, била и тук. 

Не може да си го обясни, но знае, че може да бъде наведнъж в две времена. Не 
бива да смесва времената и да се среща със себе си. Истинското ѝ присъствие е 
оставането на място. Затова на ръката си няма никакъв белег.

От Париж сме пристигнали много просто. Тръгнали сме мигновено, но тя останала 
няколко дни, подредила с неколцина наети носачи  контейнер с консервите и всичко 
нужно, хванала контейнера за дръжката, пристигнали сме тук заедно с носачите, те 
го разтоварили и се озовали обратно в Париж с платената им надница, без да 



разберат какво е било това товарене и разтоварване, а аз вече съм мигал пред 
къщата. Даже съм я фотографирал.

– Сега ясно ли ти е?

Така се бях напрегнал да я разбера, че ме заболяха зъбите.

– Затова ли на няколко пъти се тръскахме, когато мигом пристигнахме от Париж?

– Може би. Не знаех, че си усетил нещо.

– Излиза, че ти си магьосница. Аз съм прошляк с фотоапарат. Можеш всеки момент 
да ме пратиш където речеш, и опа-а, бях тук, ама вече ме няма.

– Не! Не е така. Аз имам втората и третата степен, защото съм с мъж, когото обичам 
и който е до мен. Няма ли го него, ставам богатата наследница от Невен, 
получаваща издръжка от Киро адвоката... Ти си мъжът, без когото съм нищо!..  Сега 
ли разбираш, че влюбената жена е магьосница?

След тези нейни думи аз имах допълнителна причина да отида до банята, да се 
изкъпя и преоблека. 

ЖИВОТ В ЗАБАВА

Седнал пред компютъра, апочнах да събирам снимки от различни музеи и галерии 
за проекта "Европа, единна и неделима, в рисунка и снимка."
Признавам, че ми беше интересно. Непрекъснати обиколки в експозициите на 
галериите. Компютърната връзка беше без проблеми, докато не се появи надпис: 
„Предупреждение от доставчика. Вашият трафик надхвърля лимита ви. Преминете 
на следващия достъп. Кликнете тук." Кликнах и следваха обяснения в две колонки, 
на норвежки. Бях пълен аут.

Викнах Невена. Тя прочете и кликна:

- Повече не им обръщай внимание. Работи.

Продължих. Не картини, а наслада. Някъде искаха пари, пишех сметката по 
написаното от Невена листче, пускаха ме и снимах.

Възмутих се, когато плащах за „Мадоната с Йосиф преди зачатието". Невъобразима 
такса. Допълнително да платя, ако искам да я използвам в печатно произведение. 
Невена ме окуражи:

– Плати. И те трябва да ядат.

– Всичко това – картини, пластики, музика, архитектура, анатомия, наука, 
философия, литература – трябва да бъде безплатно. Та как един беден човек ще 
може да се докосне до тези неща, ако е принуден да плати?

– Нали и те трябва да имат доход. Да плащат.

– Този свят – викнах – е безобразен.



– Ти си комунист, драги.

– Да не би да е комунизъм всички хора да имат равен достъп до общочовешки 
ценности, знания и здравно обслужване?

– Как ще се хранят разпространителите? Как ще преживяват създателите? Кой ще 
издържа лекарите и ще им купува ново оборудване?

– Държавата - рекох – с данъците най-паче от богатите?

– Богатите са богати, защото печелят от разпространението на ценности, 
производството на нови знания, включително и на здравна техника и знания. Кого 
ще мотивираш да работи свръх силите си, ако му затвориш вратата към 
богатството?

– Мен! – отвърнах. – Айнщайн, Нилс Бор, Нютон, Сократ, Диоген...

– Говориш за Ван Гог, за Моцарт, за нашия Майстор... Всичко останало е „ще дам, 
ако ми дадеш"... Не разбираш нито парите, нито мотивацията на човека... Ти можеш 
ли да си купиш от Лувъра „Мона Лиза"?.. Хайде помисли. 
– Искаш да кажеш, че ПАРИТЕ са виновни за нашия напредък, както и обещанието 
за нашата гибел?

– Скакалец е мисълта ти... Да. Това казвам.

– Виновни са финикийците. Измислянето на „всеобщ измерител", засягащ мотивация 
и признание, е  вън от моята представа за разум.

– Значи не си комунист?!

– Не, аз съм финикофоб!

– Значи мислим еднакво – рече тя и ме прегърна през врата. – До отидем до залата 
на „Мона Лиза", за да я снимаш от упор. Дръж си апарата.

ПРИТЕСНЕНИЯ

При ходенето насам-натам по европейските музеи в извънработно време забелязах, 
че Невена е нещо загрижена. Аз пък се замислих какъв ли е проблемът. Бих показал 
своята умисленост с един известен образ:



Какво става? Тя може би вече съжалява, дето живее с мъж с толкова крив нос? Не 
можеше ли да ме види в профил? Профилно да мисли за мен?

– Глупак! – каза ми тя, като ме видя как съм седнал на червения праг. – Не мисли за 
сбъркания си нос. Ще ти кажа от какво съм притеснена.

Сетила се, че когато сме се премествали и тя, намираща се в Другото време, 
наблюдавала в Париж как носачите подреждат контейнера, отишла до банята. Там 
свършила туй-онуй и решила да се среши, преди да хване за ръчката контейнера с 
размери на ТИР и да се присъедини към мига, в който съм се намирал. Тогава 
изглежда съм усетил тръскането и жълтото около себе си.



Заради гребена ще ви покажа как си представям, че се е ресала. 
Нарочно избрах тази снимка. Такъв е гребенът, а засмяната хубавица подсказва 
каква „блондинка" е била Невена в онзи момент. Тя оставила гребена пред себе си 
на поличката на огледалото, грабнала контейнера заедно с носачите, влязла в моя 
миг, колкото да каже „уфф", излязла пак от него, наблюдавала разтоварването на 
контейнера и по живо, по здраво изпратила носачите по същата крива. Те се 
озовали  в хотела, поогледали се, преброили си парите и казали на невинния 
портиер – „всичко е точно".

Невена се сетила за гребена няколко дни, след като се бяхме настанили. „Сетила 
се" – той бил в яйцето, не го виждала. Като го вземел друг човек, и той ще 
пропаднел в яйцето. Невена „изкарала" на сцената в съзнанието си двете 
камериерки, които се грижеха за нашата стая, и очаквала някоя от тях да е 
„изчезнала" в яйцето или ако го е взела за себе си, камериерката трайно да се е 
настанила в яйцето...

Не станало така. Двете камериерки били налице. Видими.

Някой друг е взел гребена! Отначало Невена не обърнала внимание. Една нощ се 
събудила и разбрала – станало е нещо тревожно. Заела се да пресява 
собствениците на хотела, обслужващите, снабдителите, посетителите, техните гости 
и когато се заела по азбучен ред (на френската азбука) да проверява наличното 
население на Париж – дали го вижда, или не, се сепнала още на буквата "С". Не 
така. Трябва да провери детективското бюро и тези, които ни преследваха!

И тогава „пред очите ѝ" – първо в яйцето се оказал детективът (онзи, дето ходи 
наметнат с нещо старомодно и макар да е симпатичен, държеше пищов под 



наметалото). Спряла да го вижда. Около час по-късно „изчезнал" Анел... След 
денонощие „изчезнал" Киро адвоката. 
Тридесет часа по-късно започнали „да се скриват в яйцето" гледачки, врачки, 
пророчици, гадателки на кафе, боб, карти и други подобни в Париж. Детективът ги 
обикалял и разпитвал. Оставали му още две хиляди сто тридесет и две. До десетина 
дни и те щели да бъдат „препитани"!

– За какво? – възкликнах аз.
– Гребенът, останалите по него косми и частици от кожата ми, носят информация 
къде съм аз. В Париж няма нито една гледачка на такова равнище. Те работят за 
успокоение на хората в затруднение. Успокояват се хора, пропаднали в бизнес, не 
намерили лек или любов. Добре е, че носят успокоение!.. Но на едно друго място, 
няма да го спомена, защото информацията се предава и така – по уж гаснещи 
звукови вълни, има гледачка, която може, като пипне гребена, да каже къде сме, и 
Анел ще дойде.

– Защо казваш „сме"? Ще познае ТИ къде си, но не и аз!..  – Видях как ме погледна и 
смутолевих: – Ще дойде Анел, ще тръгнеш с него, ще ме изоставиш да се топя от 
любов в гори тилилейски.

Невена се умисли:

– Ти продължаваш да се страхуваш от мен и искаш да ме напуснеш. Ще ти помогна. 
Още не си разбрал, че моята способност да провиждам не зависи от теб! Виж, 
способността ми да се придвижвам във времето и пространството се появи почти 
заедно с теб. Изчезне ли любовта и мъжът, ставам гледачка на кафе. Къде искаш да 
те заведа?

 ДРУГАТА 

Все едно че ме  удари по кривия нос и загубих профил. Значи тя не е сигурна, щом 
като ме гони. Сама каза, че ще ме лъже. Мъж и любов тя ще намери! Чака Анел. В 
този момент страхът надделя. Рекох: – Върни ме в България, да си гледам работата 
по проекта. Ще им дам каквото съм направил.

Тя сухо рече:

– Събери си нещата в онзи сак. Ще те оставя на Петрохан. Оттам минават коли. Все 
някоя ще те качи... Аз вече няма да мога да се премествам във времето и 
пространството. Ще сляза пеша до Берковица. Там имам приятели, ще ме приютят 
за няколко дни.

 º º º
Боже милостиви, пази Света, Жената и Децата от подозрителни и страхливи мъже!

º º º



Бързо си прибрах партакешите. Видях, че тя взе със себе си няколко чифта бельо.

– Готов ли си?

– Да! – отвърнах със суха уста.

Тя ме хвана за ръка и мигом се озовахме ето къде:

– Пристигнахме! – рече тя.

– Много силно се тръснахме – отбелязах.

º º º

– Това е другата реалност. Старият път при Петрохан. Тунелът не е построен. Дори 
не е проектиран. Целият трафик е оттук... Коли вървят непрекъснато. Запомни – 
другата реалност.



Стояхме двамата! Държахме се един за друг, стиснали горещи длани. Бяхме със 
спортни якета и клинове. С обувки за планина. 
На разкрач от нас, на голям камък седеше възрастен човек.

– Това е чичо ти в тази реалност. Брат на баща ти – каза Невена. 

º º º

– Невенини фантасмагории!.. Значи съществувам и в тази реалност? Не мога да 
бъда два пъти „аз“!

– Засега можеш... Искаш ли да чуеш какво си мисли?

Преди да отговоря, се чу шепотът на неговия ум. Изчистен от мяркащите се образи и 
вейки на бързо изоставяни мисли, „чичото“ говореше на буките:

Десетилетия се изнизаха, приятели. Познаваме се като млади. Често мисля за 
вас... Дали ще мина пак през Петрохан да се видим? Сега шофира една от 
щерките, знаете я като дете. В колата сме със зетя и брат ми. Бяхме  на 
родовата среща. Помните, че и миналата година спрях тук... След малко ще 
започнат да ме викат. Този камък също ми е приятел. Помагайте си... Остарях, 
приятели. Върти се колелото. Не съм съгласен, но никой не ме пита. Да-а-а... 
Такъв е пътят на всички родени. Паднал ни се е късмета да се родим, значи ще си  
платим. Нали се досещате какво е да се родиш? Вероятността да се случи е по-
малка от това всяка седмица, докато сме живи, да печелим джакпота от 
тотото... Значи ни има, защото имаме мисия! Не зная каква. Цял живот искаме 
да я разберем. Струва ми се, че моята е тази. Да установя връзка с вас, 
дърветата.  Ние сме свързани... 

Дали ще ми се случи пак да ви навестя?..   

Май някой ме гледа!..

º º º
– Знаеш ли къде е бил вчера?

– Не.

– Ела да ти покажа. Чака го кола. Бил е на гости в родното ти село, там живеят 
родителите ти, и сега се прибира. 



– Това е дъщеря му, тя е твоя братовчедка, с червената тениска е нейния мъж, зад 
него е другия ти чичо... Те са недоволни. Този ти чичо ги бави.

– Защо ми обясняваш?

– Показвам ти твоя свят в тази реалност. Не си въобразявай, че в нея имаш проект.

– Това не може да е чичо ми... Баща ми има сестра. Леля имам!

– Тук имаш чичовци и леля!.. Пуснем ли си ръцете, и двамата пропадаме в 
реалността на тази кола. Няма да мога мигом да се върна в Норвегия, ти ще 
излезеш от гората, братовчедка, чичовци, зет – никой няма да се впечатли. Ще 
гледаш през прозореца и няма да мислиш за нищо. Аз ще застана ей там на пътя. 
Ще ме вземе един автобус с екскурзианти. Ще сляза, както ти казах, в Берковица и 
ще отида при мои приятели... Ти може би ще ме забравиш... Мога да разкажа цялото 
ти битие в реалността на колата... Искаш ли?.. За себе си зная едно. Мигом ще 
загубя цялата си сила. В съдбовна зависимост съм от теб... Не мога да го обясня. Аз 
те обичам, Емо! Ти ми даваш.... Живот ми даваш! Но щом се страхуваш от мен... Ако 
ме обичаш, остани. Не се бой. Ще се справим...

º º º
Дядото мина с несигурна стъпка покрай нас, целуна „своя" бук, разцелува още 
няколко и се отправи към колата. Там дъщеря му го накара да се събуе, преди да 
седне, брат му говореше над главата му нещо укорно. Разбираше се от 
ръкомаханията. Качиха се. Вратата хлопна и колата потегли.



Стояхме  около минута, надолу мина автобусът с екскурзианти, отвътре ечеше 
„Прекрасна си мила Родино...“ и  отзвуча надолу по пътя, а аз бодро довърших 
припева:

„Когато човек те обзре
с Балкана и твойте градини
от Тимок до Черно море.“

º º º
Невена се развесели.
Запитах я:

– Ако ти бях пуснал ръката, и двамата щяхме да се озовем в онази реалност. 
Щяхме, казваш, да забравим един за друг и да си живеем живота. Но ако случайно 
пак те срещнех, там, в онази реалност, и между нас пак прескочеше искра, какво ще 
бъде? Няма ли да си спомним за нашата реалност?  

– Интересно!... – тя се замисли. – Ако сме там, в реалността на заминалата кола и 
случайно отново се срещнем и хванем с ръце, ще слеем двете реалности. Повече не 
зная нито за себе си, нито за теб... Интересно. Нищо не виждам... Все пак да не 
правим експерименти...

НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ

– С теб трябва много да говорим, защото този Анел не ми излиза от ума. Ами ако се 
подлъжеш по него?! Сама си го призна. Ти ще станеш жив труп, а аз къде ще се 
дяна?

– Ще говорим, но на мен ми закъснява и не бива много да се вълнувам. Сега ще 
отидем на друго място.

º º º
Този път не скочихме мигом, а се озовахме във влак. Сами в странен вагон. 



По тунела при Петрохан не вървяха такива влакове. Значи пътувахме другаде.

Трябваше да изясним отношенията си. Както е известно на населението, това е 
времеемка задача, изчерпваща енергията на трудещите се. За друго вече сили не 
остават. Всеки изяснява отношенията си с някого.
При нас проблемът не търпеше отлагане.

Да питам това вагон от влак ли е, от метро ли е, нямаше време.
Рекох и заковах:

– Обясни ми какво става.

Невена зае уж невинна поза, но ме постави в подчинено положение:

– Гребенът ми е в тези, които ни преследват. Те обикалят поред врачките в Париж, 
ще тръгнат из провинцията. Няма да има известна гледачка, която биха пропуснали. 
Времето, докато я търсят, е наше .. Има жена в парагвайско село, която ще им 
посочи точно къде се намирам. Те ще бъдат при нея след седем месеца. Ти не ме 
чу, но аз забременях. Ще бъда в осмия. Дори да напуснем Норвегия, те ще знаят 



къде съм. Вече ясно ли ти е?

– Ще го измислим някак си. Ще прескачаме от място на място по Земята. Те 
използват примитивни средства за придвижване. А ние – хоп...

– Хоп, а? Хопчо... Изразходвам енергия, натоварвам се... След няколко месеца 
мигновените придвижвания ще надхвърлят силите ми. Като родя, ще ми трябва поне 
половин година, за да се възстановя...

– Те къде са сега?

– В Париж... Добре е, че губят време, като проверяват местата, където им кажат, че 
сме.

– А ние къде сме? 

– Сега сме в Чикаго. Мярна ми се този вагон като удобен и се озовахме тук. Имаме 
двайсет минути. Тогава тук ще нахлуят работници от смяна.

– Докато те дойдат, обясни ми само едно. Как аз, Емануил еди-кой си, мога да бъда 
в реалността на онзи дядо?..

Невена прихна.

– Просто е. В онази реалност ти и аз бихме били други хора. В нашата реалност сме 
Емануил и Невена. Подозирам, че от нас двамата зависи да я опазим. 

– Това вече е смешно – захилих се аз. 

Зърнах през прозореца чакащите влака работници.

– Опа-а! – възкликна Невена. – Май сме в Аржентина.



Забелязал съм, че работниците, където и да се съберат, искат нещо Ту ще искат по-
големи заплати, ту по-късо работно време, ту друго правителство или мир по 
Земята. 

По принцип би трябвало да гласуват само за левицата, а не е така, което е много 
интересно.

На тях им харесва да работят, както на мен ми харесва да съм фотограф. Значи те, 
като протестират, не протестират, защото не искат да бъдат работници, а го правят, 
защото искат уважение и други работи, но труда си ценят. Сред тях сигурно има 
такива, които не искат да са работници. Те ще искат да имат възможности! А може 
би в моята реалност на Емануил да е така, а в реалността на стареца, когото 
оставих на Петрохан, да е другояче?!.. Няма как да го питам.

И така потънал в разсъждения, докато те нахлуваха във вагона, миризливи и 
антропологически противоречиви, се сетих за Карл Маркс. Оттам за Енгелс и негови 
изказвания за Русия... Стигнах и до „Пролетарии от всички страни, обединявайте се" 
– първия значим лозунг на глобализацията и мултикултурализма. Усмихнах се, 
доволен от мислите и изводите си, когато светкавично ме проряза важна мисъл. 
Долепих устни до Невена:

– Можем ли да отидем в друго време? Векове назад или напред.

– Все още мога.



– Гледачката в Парагвай може ли да установи къде сме в друго време?

Невена се замисли:

– Може да предположи... Няма да посмее да го каже... Ще ѝ се присмиват... Ще 
загуби клиентелата си.

– Ако тя все пак им каже, че сме в друг век, нашите преследвачи могат ли да 
дойдат?

Невена възкликна:

– Не! – направи пауза и повтори: – Не!.. Има учени, които обсъждат въпроса, но след 
десетилетия, може би след век и повече, биха започнали експерименти.

Рекох:

– Струва ми се, че сто години са ни достатъчни, за да намерим по-добро решение.

Невена ме загледа и може би за пръв път се възхищаваше от мен:

– Къде предлагаш да се озовем?

– Холандия 18 век! Оттам по-лесно ли ще прескачаме в миналото време?

– В миналите векове е по-просто. 

Невена мисли чак до следващата спирка, където във вагона вече едвам се дишаше:

– Няма да имаме пари.

– Не можеш ли да прехвърлиш нещо?

– Остави ме да мисля...

Тя се замисли. Дойде лице с фуражка и заговори нещо. Невена ми обясни:

-Трябва да слизаме. Последна спирка. 

ПОСЛЕДНАТА СПИРКА

Като седнахме на гаровата пейка, Невена ми каза:

– Забрави за парите, за интернет, за музеите. Няма да имаме електричество, ще 
раждам в 18 век!.. Първото ми дете да бъде родено в 18 век!!! Ти, общо взето, си 
ненормален.

Дълго мълчахме. Тя пак се обади:

– Ние и сега сме в 19 век... Идеята ти е добра. Ще ми бъде лесно да пътуваме в 
миналото – думите са изговорени, написаното е написано, създаденото – създадено, 
стореното – сторено... Сега във вагона пътувахме с мъртъвци. Беше лесно. 
Гробището няма варианти... Сегашното и бъдещето са трудни. Възможностите са 
много. Силно ме натоварва да разпознавам действителните. Бременна няма да 
издържа бягството от парагвайката.



– А оценките?!

– Чии оценки?! 

– Все пак снимам изкуство. 

– Забрави... Важна е твоята оценка. Мисли за друго. Как ще видиш тези картини. 
Повечето не са в музеи. Намират се в частни сбирки и ателиетата на художниците. 
Кой ще ти позволи да снимаш? С дигитален апарат!!!..Откъде електричество? Как 
ще раждам аз?.

– Какво можем да прехвърлим в миналото?

– На килограми ли да ти го кажа?

– Техниката има ли значение?
– Не.

– Карай на кило. 

 º º º

Нейният избор беше вятърна мелница, обявена за продан. 

Тази най-отпред.

Мелницата не работеше от няколко години, но била в „отлично състояние". 
Собствениците нямали наследници и живеели някъде по индонезийско. Там имали 
остров и десетина хиляди „свои" хора. Изнасяли абразивен пясък. Брокерът 
непрекъснато говореше и ахкаше от възторг на някакъв немски диалект. Невена  ми 
превеждаше. В прилив на остроумие се наканих до го питам – „все пак откъде тече 
водата", но Невена ме изгледа така, че ако бременният бях аз, сигурно щях да 



пометна.

С брокера се движеха две служебни лица, едното – представител на съседите и 
общината, а другото – на собствениците. Ние бяхме семейство от родословното 
дърво на граф с дълго име. Имаше поклони, размахани шапки и пъчене на гърди. 

Когато по нареждане на Невена платих с някаква шарена хартия и десетина монети, 
ония тримата заотстъпваха с поклони и щяха да се пребият, ако не бяха тренирали 
ходене заднешком. Ние се сдобихме с друга шарена хартия. 

– Искам да ти кажа, драги съпруже, че тук шега няма. Това е документ за 
собственост, който не би могъл да пренебрегне и Наполеон.

– Кой е собственика? – полюбопитствах.

– Ние, двамата. 

Не след дълго видях Наполеон. Съвсем отблизо. Може и той да ме е видял. Мина 
през полето с ескадрон придружаващи. Отиваше си по негова работа. Щеше да го 
види и Хегел. Георг Вилхелм Фридрих Хегел. 

Само маркирам, че Хегел по това време беше гимназиален директор и учител. 
Работеше по последната редакция на "Феноменология на духа". С тази бележка 
давам кураж на младежите да стават учители. Никой няма да им пречи да напишат 
нещо подобно. Пред тях се открива просторът на световната слава...

Макар че за кратко мернах Наполеон, веднага разбрах, че сме от една порода. Както 
той яздеше коня, така аз щраках с фотоапарата. Мога да разказвам за срещата 
достатъчно дълго.

Той беше мой човек!..



(Тук в ръкописа се намеси Невена. Тя махна десетината, че и повече страници, 
посветени на разсъжденията ми за срещата с Наполеон, каза да не задавам въпроси 
и остави само тези думи.)

Той беше мой човек!..

Примирих се. В крайна сметка тя  осигуряваше продуктите, електричеството за 
компютъра ми, връзката с интернет, готвеше, чистеше, че влезе и в деветия месец. 
Мъжът е безпомощен пред бременна жена, която му готви и чисти.

Наполеон пропадна в историята на моя ръкопис, а на преден план излезе възловият 
въпрос: „И сега какво правим?"

Рекох на Невена:

– На теб ти предстои раждане, а аз от това не разбирам. Попаднали сме в началото 
на 19 век, съседите са добри и отговорни хора, но са отпреди два века. Те не 
подозират, че сме пътници във времето и че на мен срокът по европроекта изтича 
тия дни. Не стига, дето парагвайката е пратила в норвежката ни къща Анел с групата 
на втория детектив и  Киро адвокатина шари навсякъде с твоите пари, а сега ще 
имаме бебе. Аз съм роден в края на ХХ век, ти – също, а детето ни в началото на 
ХІХ – па това е ненормално, мила ми Невено.

Тя ми отвърна, като се подпря на кухненската маса:

– Не ме занимавай с въображението си. Европейският ти проект е вече отчетен. 
Чичо Ян знаеше, че ще пристигне групата на Киро адвоката и тях ги чакаше отряд от 
норвежката полиция. Сега разказват. Норвежците са педантични – ще поискат да 
знаят всяка подробност, а подробностите са недостоверни. Измъкване от тази 
хватка няма. Те бяха въоръжени и носеха особени опиати. Защо? Кой? Как?.. 
Предстоят им години... Бъди спокоен. Ще живеят в добри битови условия... Нашето 
положение е по-сложно.

– Защо да е сложно? Твърдиш, че ме обичаш, аз те обичам, другото е – здрави да 
сме... Или пак Анел ти се върти в главата?

ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА?

– Понякога си доста глупав!..

Направи пауза и продължи:

– Имам просветление. Часът удари. Идват дните на изпитанието. Твоето и моето – 
рече тя. – Трябва да се върнем в България при един добър акушер. Зная точно къде 
да го намеря. Все пак аз трябва да родя при подходящи условия и тази история да 
завърши и добие смисъл...

– Как така да завърши?

– За новелата „Невена" говоря.



– Да се върнем в България в ХІХ век! – щях да припадна.

– Не-е-е... В края на ХV век. 

º º º
И двамата мълчахме до заход слънце.

Тя първа се обади:

– В София има куклен дом, който пътува във времето. Кораб през вековете. Сега е 
невидим. Домът е вече изграден и населен.

– Защо го наричаш „куклен"?

– Там куклите са живи... Приеми, че са роботи. Не е точно така, но ги мисли като 
такива.

- Кога ще отидем?

- Ние вече сме там, мили мой.

ЧАСТ ТРЕТА

ИЗПИТАНИЕТО 

КУКЛЕНИЯТ ДОМ 

Тя махна с ръка пред лицето ми и изведнъж видях съвсем друга картина. Ограничен 
от възможността да  фотографирам места и неща, свързани с Невена, давам 
примери с различни образи.

Изведнъж видях нещо такова, а дотогава седях на нашата малка кухненска маса.



Дълго мигах. Бях на стол, който би следвало да съответства на втория отдясно на 
късата страна на масата отсам. Погладих покривката. Беше реална. Подместих най-
близкия стол вдясно:

– Какви са тези фокуси?

Невена стоеше до вратата, като се забавляваше да движи напред-назад крилото.

– Бъди спокоен. Сега ще излезем, да погледнеш сградата отвън. Така, както се 
вижда от жителите на София.

Тя махна с ръка пред лицето ми и се озовахме на място, което бих нарекъл „сокак" – 
нещо като площад върху кална земя, наоколо локви, щрапат патици и гъски. На 
височината на човешки бой имаше неща, които би трябвало да са къщи, покрити със 
загнила слама. Скрибуца волска кола, натоварена с прясно окосена трева, отпред 
върви селянин с калпак като паница, с цървули, и облечен в дълга риза, която  
някога е била бяла. Предполагам.

Пред нас се издигаше руина на голяма сграда. Търсих подходящ образ, за да не 
влизам в излишни подробности, и намерих тази картичка по-късно, преди да заспя:



На картичката всичко си пише. Тя е от края на ХІХ век, но няма значение. "Нашата" 
съборетина беше хиляда пъти по-голяма, но имаше такъв вид.

– Това виждат софиянци отвън, а сега да влезем вътре и да се запознаем с нашия 
дом и прислуга.

Тя се засмя по непознатия начин и ние се озовахме вътре.
Озовахме се в огромна зала. Не можах да намеря снимка на толкова голяма, затова 
показвам от по-малка. Все пак читателят не бива да остава в неведение за нашите 
приключения и обрати в съдбата.



Залата не беше точно такава, но избирам тази снимка заради пердето и онзи особен 
диван. Има плат! Платът е много важен за нашия сюжет, макар че аз засега ще го 
пропусна. Ще пропусна плата, куклите и молците. Но читателите да помнят! 
Предупреждението е важно. То е като тренировка на сирените на „Гражданска 
отбрана". Вият, не знаеш защо, но са те предупредили, че ще ги чуеш.



Залата беше много, много по-голяма.

– Ела да отидем до Ротондата – поведе ме Невена. – Да те запозная с някои от 
тукашните хора. Те не са обикновени. Но ние сме дошли за друго. Първо погледни 
през прозореца.

Видях друга волска кола. Този път натоварена с дини. Селянин с халка на носа 
водеше воловете. Гледах втрещен халката.

Нашият пътуващ във времето замък беше отделен от сокака с дълбок, тъмен ров, 
накрая на рова стърчаха шишовете на заострени колове.

- Долу в рова има мечки стръвници. Хранят ги оттук. 

- Защо този селянин е с халка на носа?

- Така е описан от един венецианец. Нужен е реализъм в гледката – рече 
безразлично Невена.

Почувствах, че не съм добре. Тези придвижвания във времето ми дойдоха в повече. 
Абсурдно е. За какъв реализъм говори бременната ми жена?! Та видимото е 
невъзможно.

Признах си:

– Не ми е добре. В повече ми дойде – холандски вятърни мелници, срещата с 
Наполеон, сега уж руина, а се оказва дворец... Коя година е тук?

– Краят на 15 век. Колумб сега открива Америка, ама още не знае коя е тази земя, 
Леонардо ще нарисува Мона Лиза след десетина години, скоро ще започне да 
избира дъската. Това е върховното присъствие на липовата дъска в 
изобразителното искуство. Но най-важното е, че в изминаващия век на Жана д'Арк 
се явява Архангел Михаил и няколко светци. Те ѝ поръчват какво да стори и тя 
изпълнява. За теб е важно да го запомниш. Нали не си забравил, че си селянче от 
Архангел Михайлово?

– Не съм – рекох и се втрещих.

В залата влязоха две кукли, съвсем парцалени, и едната носеше другата, като нещо 
ѝ говореше.



Голямата на височина идеше към 40 сантима, а малката от време на време 
мърмореше неясно. Голямата кукла седна на дивана и се зае да оправя шапката на 
малката. Забеляза ни и рече:
– Началството ви очаква.

В РОТОНДАТА

След няколкоминутен бърз ход се озовахме в цилиндрично помещение с куполен 
таван.  В полукръг срещу вратата стояха десетина мъже, облечени в ориeнталски 
дрехи. Нещо подобно на тази фигура:



Т
ова е снимка-картичка на дервиш в Истанбул от 19 век. Този образ е четиристотин 
години по-скорошен, но дава представа за мъжете, пред които се изправихме. Те 
бяха с подобни облекла. Стояха прави. Пред всекиго имаше килимче с размери един 
на два метра. Килимче за коридорче или за молитва. Бяха тип чипровски.

Мъжете бяха с шалвари.

Пред техния полукръг стоеше мъж на около петдесет години и по-лъскаво облечен. 
Той държеше висока тояга, резбована и инкрустирана с лъскави камъчета. Дали 
бяха скъпоценни, полускъпоценни или стъклени, не зная. Тоягата в неговите ръце 



беше като жезъл, докато в ръцете на мъжете зад него бяха в ролята на особени 
бастуни. Нещо, на което да се подпират и да се пазят от кучета, като вървят по 
сокаците. А може би владееха незнайни бойни изкуства и ги използваха? Казва ли ти 
някой?

Аз рекох „добър ден" и кимнах с глава, Невена промърмори нещо. Отнякъде се 
появиха кукли, които влачеха един стол, някакво джудже ги командваше, бутна стола 
към Невена и рече:

– Заповядайте, госпожо!

Невена седна. Тя беше в напреднала бременност. Коремът ѝ беше толкова 
убедителен по въпроса, че не би могла да мине за бирена алкохоличка. Вече 
двамата бяхме в центъра на Ротондата и на вниманието на тези странни мъже.

Изглеждали сме така:





Това е най-хубавият ни семеен портрет, който мога да публикувам в моята новела.

Носът ми е крив по симпатичен начин. Излъчвам очакване, докато Невена седи в 
позата „всичко ми е ясно и вие отсреща сте странни субекти".

Би било редно читателят да има зрителна представа за помещението. Много търсих 
и може би тези снимки дават ориентация.

Как би изглеждала тази Ротонда пет-шестотин години по-късно? 
Трябва да си представите, че ние бяхме там, където е стълбата. Камънаците 
наоколо ги нямаше. През малката врата с четирите стъпала куклите дотътриха 
стола. Трите пространства, които сега зеят безсмислено, бяха покрити с тежки 
тъмночервени завеси.  Каменните основи на разни странности ги нямаше и трябва 
да си представите помещението като идеално кръгло, без нищо, което би попречило 
на неговата плоска, дървеноподна чистота. 

Ние, двамата с Невена, стояхме там, където сега се хилят вероятно трима 
туристи. Мъжете, за които споменах, бяха под мястото, където е стоял фотографът 
на тази заблуждаваща снимка. Иначе всичко е точно.

  
А куполът изглеждаше така. Той дава идея какво виждахме пред себе си и къде се 
намирахме.



Мъжът, който стоеше начело на групата непознати, се представи.

– Аз съм като вас, скитник във времето и пространствата, включително дигиталното, 
без да изброявам другите пространства, защото ще остана неразбран... Един от вас 
двамата няма да ме разбере – доуточни се той. – Казват ми Кузман! Аз съм 
господарят на този пътуващ във времето дворец.  А тези... Да, тези... – той посочи 
мъжете зад себе си – са-а... Как да се изразя?

Обади се се един от стоящите в редицата мъже:

– Знаци! Така ни наречи...

Кузман закима с глава:

– Прав си, Змия. Да, тези знаци са – Димитър Божков, Листото, Григор Пенев, Калчо 
Спасов, Камен Ерменков, Костов, Пешката, Тодор Парижански, доцент Наумов, Учен 
мъж, Венчо, Змията... Прощавайте, няма да ви изброявам всички... Пред вас, драги 
мои знаци, са така наречената Невена и нейния мъж  Емо... Те са наши гости... 
Невена, мога ли да използвам думата „гости"?

– Да, Кузмане.

Беше неприятно, че иска разрешение от трудната ми жена и то в мое присъствие, а 
мен ме пренебрегва. Реших да защитя позицията си в нашата двойка:

– Защо наричаш последния представен Змията? 



– Уместно питаш... Ами той хапе като змия. Оттам дойде името му.

- Не разбирам – рекох.

– Бързо ще ти стане ясно. Змия, кажи какво мислиш за тъй наричания Емануил?

Змията примлясна. Имаше глава на костенурка, а може би на змия? И занарежда:

– Кривоносият не е лош и злобен, но е рядко глупав. Много го е срам за носа. 
Комплексар. Лъже на поразия. Затова е станал фотограф. Крие се зад снимките си. 
Знае, че могат да го бият, ако проговори. И е невъзпитан. Преди да влязат, си пусна 
всички газове на воля. Миризмата, която усещаме, е от него. Замисълът, да му се 
даде урок, е добър.
– Друго? – запита Кузман, докато аз преглъщах на сухо.

– Не е нужно. Разбрах защо му викате така – обадих се аз.

– Има ли други въпроси, предложения, изказвания?... Не! Дневният ред на нашата 
среща е изчерпан – рече Кузман. – Невена и нейния съпруг трябва да си починат и 
утре заран по тъмно отиваме на мисията, заради която сме в 1497 година. 

Заведоха ни в спалня с две легла. Не беше разкошна, както очаквах, но беше 
подходяща за уморените ми телеса.

Аз легнах на отсамното легло. Лампата светеше слабо. Измъчи ме да се взирам в 
клавиатурата на лаптопа.



   Поработих 
малко по новелата и окончателно се спрях на картичката от Фейсбук за илюстрация 
в моя текст – руините на „Света София“. 

МИСИЯТА

Още беше тъмно, когато ни събудиха. Невена беше станала, дочиташе написаното в 
новелата и каза – „добре“. 

След като се оправихме, на вратата се почука и веднага влезе снощното джудже 
заедно с няколко кукли.

– Негова слънчева светлост ви чака! – рече то.

– Кой той? – възкликнах, изненадан от титлата. Изглежда още бях сънен, иначе 
веднага да съм се сетил.



„Слънчевата светлост" беше Кузман. Той ни чакаше заедно със Змията. Седяха 
около кръгла маса. Да речем, в прилично помещение, подобно на това.

– Как поддържате този разкош? – рекох. – Дори за България са много пари...

Кузман ме гледаше с любопитно пренебрежение. Запита Невена:

– Имала ли си причина да го избереш?

Вече седяхме на масата. На двата добре видими стола седяха отляво Кузман, 
отдясно Змията. До Змията седна джуджето. Аз седях на стола, на който се вижда 
само лявата подлакътница, а до мен седна Невена. Една голяма кукла ни сервира 
кафе и бисквитки.

– Не съм го избирала! – каза Невена. – Разбрах, че е Той в просветлението, преди 
да мога да пътувам във времето и пространството. Нищо не знаех за него. 



Разменените реплики между тях силно ме смутиха. За да си дам време да помисля, 
запитах:

– Мога ли да си поръчам една баничка? Това ако е закуска... – посочих тъничките 
бисквитки, – то си е живо гладуване.

– Той се държи така – започна до говори Змията, – защото е много объркан. Иска да 
си подреди мислите, а не може. Слънце наше, помогни му.

Кузман веднага поде:

– Днес ти имаш мисия, за която нищо не знаеш, и ние няма да ти обясняваме. Ще 
направим екскурзия вън от Двореца, Невена ще роди, сетне се връщаме и вие си 
заминавате във вашето време. С твоята мисия Невена е запозната. Тя ще участва 
само в една сцена. Ти си мъжът! Ти си героят!  Вашето съжителство ще добие 
смисъл.

– Къде ще роди?

– На подходящо място.

Губех самообладание, а беше още ранно утро.

– Запитах дали мога да си поръчам баничка? – щях да се пръсна от неразбиране.

– Да, да... – изломоти джуджето и изхвърча през една от вратите.
Невена се обади:

– Все пак аз зная някои неща. Емо, ти си от Архангел Михайлово, нали така? 
Преселници от вашето село се пръскат из цяла България. Така се омешвате, че май 
всички са ви роднини...

– Така е.

– Даже един изследовател на демографията, атомните частици и прогреса беше 
казал, че всички в България са роднини.

– Да, така е.

– За това става дума...

Добре че дойде моята баничка. Поднесе ми я доста едра парцалена кукла, на която 
едната ръка се беше разшила. Крепеше се на конец. Както и да е.

Донесе ми и боза. Ядях, отпивах от бозата и нищо не мислех. Но се успокоих. 
Невена беше до мен, беше уверена, Кузман и Змията не изглеждаха зле настроени.

– Така! – бях свършил с баничката. – И сега какво?

– Тръгваме! – Кузман стана, изправи се и Змията.

Излязохме на тераса, на която имаше пет килимчета, от онези, големи като за 
коридорче.

– Емо – Кузман ме гледаше с усмивка. – Това са летящи килимчета. С тях ще летим. 



Ако не можеш да пазиш равновесие прав, седни. Не можеш да паднеш. Летим. 
Комар да кацне на теб, няма да го прогонваш. Стоиш и търпиш. Никаква намеса. 
Каквото и да видиш, мълчиш и гледаш. Като изгрее Слънцето, ще бъдем невидими 
за другите. Ще разговаряме помежду си. Никой друг не може да ни чува. Ти ще 
бъдеш видим само за около две минути и ще трябва да говориш. Каквото кажеш – 
това е!.. Ние си оставаме невидими и мълчим.

Показа ми моето килимче. 

Веднага седнах на него. Невена се поколеба, но и тя седна на нейното. Кузман, 
Змията и джуджето останаха прави. Кузман щракна с пръсти и литнахме.

Летяхме на няколко педи от терена. Килимчетата сами заобикаляха препятствията. 
Ту летяхме в една редица, ту в колона. Зад мен беше джуджето, последен – Змията, 
пред мен – Невена, и начело Кузман.
Вече бяхме в полето. Разлаяха се кучета. Без малко щяхме да се сблъскаме с един 
овчар, който, като ни зърна в тъмното, хвърли гегата, побегна и викаше „леле, леле, 
леле"...

– Кузмане – обадих се аз, – ние сме видими и така се намесваме. Този овчар в 
уплахата си може...

– Прав си! – рече Кузман. – Вече сме невидими.

Стори ми се, че той е много доволен от моето предположение.
Минахме през млада букова гора. Беше чудновата – нямаше храсти и подрасти.



– Събирали са фураж селяните – обясни Кузман.

А аз виждах не гора, а път с много препятствия, осеян с кървава пот. Чакаше ме 
изпитание.

Изведнъж пътят свърши и пред нас израсна сечище с две изсъхнали дървета. 
Разтресох се. Зима!?

– Откъде накъде сняг по това време? – възкликнах.

– Гледай и не питай! – рече Невена. – Мисли!

Да-а-а! Пътят с препятствията води до тежки изпитания. Тази фигура да не би да 
съм аз? Обиколих фигурата няколко пъти. Не можеше да се различи лицето. Беше 
възрастен и сякаш вкаменен, но знаех, че в следващия миг ще направи крачка 
напред. 



Излязохме от сечището. Попаднахме в снежно поле и дори не успях да отдъхна, 
когато пред нас изникна нова зимна гора. Грабливи птици се скупчваха около своята 
мърша. Взаимно се кълвяха. Някои от тях сами ставаха част от зловещата трапеза.



– Не искам оттук да минаваме! – възкликнах.

– Не може! Минаваме! – нареди Кузман.

Докато прелитахме над мършовата забава, някаква птица проникна в пашкула на 
моето вълшебно килимче и започна да ме кълве. Другите мълчаливо ме 
наблюдаваха.

– Сам се оправи, Емо! – чух гласа на Невена.

Ужасно е да те нападне птица от окултен свят. Кълвеше ме. Късаше месо от мен. 
Болката започва със загуба на кожа и месо. Не съм човек, а купчина месо, кости и 
карантия, придобила смелостта да се нарича Емо фотографа.

Започнах да викам. Обезлистените трънливи клони на дърветата ме шибаха, 
летяхме напред! Бях сам, подобен на червей, изпълзял на пътеката, бягащ от 
давещата го вода.

– Наистина си сам! – като кънтеж прозвуча гласът на Кузман и проумях. Това е 
изпитание! Образ на собствения ми живот. 

Тогава видях отворената човка на кълвящата ме птица и с юмрук напъхах дясната 
си ръка в отворената паст. Хванах я и изтръгнах гърло и език. Убих я.

Тя се свлече и изпадна от пашкула на килима. Огледах се. Нямаше кръв. Бях цял. 



Нищо не ме болеше. Тежеше ми на стомаха. Може би от баничката, бързо я изядох.

Тогава изникна истински горски път. Беше лято!

Смути ме червеният цвят на коловозите. Иначе белите цветя и зеленото на тунела 
кънтяха от птичи песни, неясното кафяво обаче беше като звук от чупене на дъска. 
Неясно беше. Имаше нещо грапаво и горчиво. С нас и пред нас вървеше тайнството 
на мършоядното птиче сборище.



Тогава видях, че още стискам в ръка гърлото и езика на кълвящата ме птица. 
Захвърлих го, като прелитахме покрай кафявия странен правоъгълник. Отдясно ми 
се падаше. Видях как той се срина и се сля с цъфналите бели цветя. Отляво обаче 
останаха другите кафяви неясноти и загадки.

Летяхме в редица.

Бяхме като петима воини, чийто път е предусетен от мнозина, оставили следи със 
слова, звуци, образи и цветове. 

Бяхме предречени.

Усетих как ставам друг. Не съм кривоносият комплексар фотограф, а човек без 
външност, професия, възраст и пол. На излизане от тунела станах прав и с изритане 
почистих там каквото виждах, че замърсява килимчето.

Навлязохме в познато.

Да, това беше букова гора и път през нея.

 
  

Не можех да разбера защо коловозите на пътя са така очертани. Все едно са 



минавали автомобили, а ние бяхме в края на 15 век. Няма как коловозите да са 
такива!

– Излишни въпроси не си задавай! – рече Кузман, без да го питам. – Не забравяй, че 
времето е без значение.

– Но Колумб сега открива Америка.

– И още не е разбрал какво е открил – допълни Кузман.

– Тогава как има автомобили?!

– Ти сигурен ли си, че сега сме „тогава“?

Докато излизахме от този участък, видях съвсем отчетливо отпечатъци от 
автомобилни гуми. Дори се досетих за марката им, но тя не бива да се споменава, за 
да не правя реклама.

Както и да е.

Оттук излязохме на поле.



Много хълмисто, недобре обработвано, накъсано на нивички и градинки. Ако се 
тръгнеше с трактор и дванадесетредов плуг, от тази картина нищо нямаше да 
остане. Все пак да не забравяме, че илюстрирам гледка от 15 век, макар че 
картината може и да е от по-скоро. Няма значение. Прелетяхме над тази прелест.

Пожелах да се спрем при едно селце. Беше в дола, зад баира с дърветата. 

Като лимфни възли бяха селцата, свързани с несигурни тънки нишки на пътеки и 
коларски пътища.

Селцето имаше десетина двора. Трудно беше да ги преброя. Бяха разделени с 
неподдържани трънливи огради. Снишихме се до една „къща", по-добре да я 
назовем „човешко обиталище". То беше вкопано в земята. Отгоре беше покрито с 
прогнила слама, но за покрива се грижеха. Чуваха се шумове на здрави хора, 
ставащи от сън.
От землянката изпълзя брадясал мъж. Той се прозина и започна да пикае току пред 
изход/входа на уземницата.



Обърнах се към Кузман.

– Толкова ли е трудно да си направи къща над земята? Нека да бъде бъде с плет, 
измазан с кал, или да е със сурови тухли...? А?

– Другите няма да му позволят!

– Те ще го убият! – примляска Змията. – Наблизо минава войскови път за Маджарско 
и Виена. Не искат да ги забелязват!

– Те живеят в свят, където е опасно да бъдеш забелязан! – добави Кузман.

– То и днес е така, искам да кажа, в нашия век е също опасно.

– Значи разбираш защо живее в земята и пикае, къде завърне.

– Странно ми е! – рекох, защото не знаех дали не сме обречени да е все така.

Кузман не ме разбра:

– А ти защо не ходиш всеки ден на работа с вратовръзка?.. Защо отказа да купиш 
видеостудиото, за което банката ти предлагаше изгоден кредит?..

– Какви ги говориш – възмутих се аз. – Мутрите щяха да ме убият.

– Същото е! – засмя се Кузман. – Същото е, момчето ми!

– Да продължим напред – обади се Невена.

Отново полетяхме и въпреки че ме носеше вълшебната сила на килимчето, чувствах 
съпротивата на терена. Мярнахме някакъв човек, яхнал ръба на пропастни скали и 
разперил ръце.



– Кой е този ? – запитах.

– Остави го. Има такива характери. Той не подозира за нас и не знае, че нашата 
мисия ще му позволи да бъде тук, и то шарено облечен и с такава капа. Но е част от 
смисъла на сутрешния ни летеж. Зърнахме го. 
Завъртях се над главата му и продължих с групата.

Снишихме се до една полянка. Там си отдъхнахме за кратко и закусихме.

Отново литнахме. Невидими и устремени. Къде и защо? Не знаех.
Преминахме през Балкана и докато се движехме нагоре, въпреки че ме носеше 
вълшебната сила на килимчето, пак усетих съпротивата на терена. Много по-леко ми 
стана, когато се спуснахме надолу, но ми заглъхнаха ушите.

Не поглеждах към небето. Слънцето вече надникна и в доловете.

– Стигнахме! – Кузман посочи планинско селце от четири разпилени къщи, иззидани 
с камъни, покрити с плочи, и си личеше, че колонните им греди на еркерите са нови. 
Между къщите се мяркаха деца, кокошки и кучета. Стадата вече бяха изведени на 
паша. Блееха агнета.
Настрани от къщите, между две купи сено лежеше около двадесетинагодишен 
младеж. С длани под главата и замечтан израз на лицето, той гледаше облаците.

– Ето го! – каза Кузман. – Девети ден лежи тук. Няма мома за него в селото. Ту 
мечтае да доведе някоя от друго село, ту иска да избяга от селото и да се засели 



някъде в голямо село, а защо не и в град, ту си мисли да стане монах... Вярва в Бога 
и от време на време спира с мечтите и наум почва да моли Господ да помогне какво 
решение да вземе. Мома ли да доведе, да избяга ли от селото, или да се 
замонаши?.. Нищо не похваща, скара се баща си, с майка си.
Стояхме на педя от земята, току до него. Бяхме го заобиколили. 
Наоколо хълбоците на Балкана ми се струваха познати. Все едно че бях идвал тук. 
Не!... Не. Не може да бъде!

Младежът нито ни виждаше, нито ни чуваше. Можах да разгледам лицето му. С 
изненада установих, че носът му е малко крив. Иначе глуповат човек, разтопен в 
мечта по джакпот от тотото. Беше се бръснал отдавна, колкото  да покаже, че вече е 
порасъл и се бръсне.
Добре си спомням, че докато го разглеждах, пред мен отново възникна въпросът, 
появил се в софийския сокак.

Как от този мизерен свят, населен с парцаливи и неуки хора, ще изникне светът, 
който познавам, свят на високи помисли, големи възможности и безсмъртни 
амбиции? Откъде ще дойде знанието за технологии, прогрес, хигиената, правата на 
човека? Коя е тази сила, която ни движи напред?

Можеше ли този младеж да отгледа деца, които да знаят що е любов, що е живот?!

Сякаш чул мислите ми, Кузман ме запита:

– Искаш ли да отскочим до америките, да видиш индианците – те още не са 
посрещнали Колумб, а може да отидем до английско село, или испанско, шведско... 
Забравих, че вие бяхте в Норвегия... Може и там. Можем да се върнем половин век 
назад, да се погрееш на огъня, на който изгарят Жада д`Арк... Нали в теб бяха 
възникнали различни въпроси?

– Не искам никъде да ходим! Чел съм! А зная и достатъчно картини, текстове и 
артефакти от края на ХV век.  

– Мда-а-а-а, добре, да продължим...

Литнахме отново и ако не беше глътката вода, която получих от шишето на Кузман, 
аз едва ли щях да имам сила да продължа полета си. 
Депресира ме кривият нос на младежа между двете купи сено. Всички 
архангелмихаиловци бяхме кривоноси!

Преминахме през един голям балкан, отново се спуснахме и тръгнахме по дефилето 
на малка река. Може би при дъждове и топене на снеговете ставаше пълноводна? 
Коритото ѝ беше покрито с едри като гардероби заоблени камъни.

Внезапно планината свърши и излязохме над голямо село, опряло гръб на 
стръмните склонове и някак предпазливо захапало с големите си дворове питата на 
полето.

– Гледайте! – посочи Кузман към овощна градина. – Оттам ще изскочи бягаща жена, 
повела малко момиче.



Застанахме във въздуха. Бяхме като пет свещи, като петима чуждоземци, дошли от 
друга планета и наблюдаващи живота на тукашните обитатели, за да преценим дали 
са разумни. Задачата на нашата мисия отново потъна в мъгла.

Зад голям шипков храст се показа жената. Беше над тридесет години и  държаше за 
ръка десетинагодишно момиче. Двете бързаха.

– Да останем на място! – нареди Кузман. – След четвърт час ще се появат и тримата 
им преследвачи.

Жената и момичето минаха под мен.  Чух как то хленчи от страх, а майката го 
успокоява: „Ще се скрием, чедо. Не бой се." В нейното „не бой се!" имаше толкова 
страх, изречен с пресъхнали уста, че настръхнах.

– Никаква намеса! – прозвуча заповедта на Кузман и видях как стоящата до мен 
Невена седна и се хвана за корема.

– Имам контракции! – каза тя, а след малко добави: – Водите ми изтичат.

Аз се паникьосах. Завиках към Кузман:

– Невена ражда! Да отиваме при акушери, в болница... Остави тази бягаща жена!

Без да трепне, Кузман нареди на Змията:

– Отдалечете се с Невена и направи каквото трябва!

Преди да завърши думите си, те изчезнаха в букака. Исках да ги последвам, но 
килимчето не помръдваше. Кузман спокойно, сякаш нищо не беше се случило, рече, 
дори с ирония:

– Не бъди припрян... Ще имаш син! Змията е най-добрия акушер-гинеколог. Има и 
цял медицински екип... Той затова е с нас. Не се тревожи! Наблюдавай, ей там онези 
храсти, дето две кучета са се заклещили. Зачева се приятел на човека. Бъди 
търпелив.

Появиха се преследвачите. Бяха трима млади мъже с чалми, със зачервени очи и 
подпухнали лица. Тичаха боси, със зацапани и размъкнати шалвари. Викаха 
мръсотии по адрес на жената и момичето, но бяха твърде уморени от пиенето. 
Понякога някой от тях падаше и псуваше.

– Те са българи! – рекох.

– Няма значение – отвърна спокойно Кузман. – Те са на служба при местния паша. И 
той е българин. И четиримата са кръстени, но сега са обрязани. Наблюдавай!

– Какво има да наблюдавам...

– Така е. Без предатели и грешки, крепостите са непревзимаеми.

– Какво искат тримата?

– Да отидем при майката и дъщерята. На тези им предстои голямо тичане – каза 
Кузман, с ръка ми даде знак да бъда търпелив и да го последвам.



Разбрах. Той командваше вълшебното килимче и моите малки отклонения бяха  
разрешени от него.

Литнахме нагоре по склона на планината и видяхме, че към преследвачите се е 
присъединил и четвърти човек. Дървар някакъв. Беше оставил брадвата и зарязал 
недосечената бука. Викаше съвсем ясно мръсотии, насочени към майката, която не 
била съгласна с него по онзи въпрос. Била му казала нещо отрицателно за щенията 
му. Той щял сега да ѝ даде да разбере. Той беше трезвен, як, със стръвно 
изражение и на около петстотин метра зад тях. Изглежда трудно се беше 
ориентирал. Те са минали покрай него. Значи е глупак.

Настигнахме двете. Очи, пълни със страх, уста отворени, побелели лица. Чуваха се 
виковете на преследвачите им. Силата им изтичаше при всяка стъпка. Не можех да 
им помогна! Бях само наблюдател. 
Все пак използвах, че Кузман не гледаше към мен, а бършеше с ръкав сълзите от 
очите си, за да опъна един клон и да го пусна към тичащия дървар. Той падна с 
окървавен нос и с утроена злоба хукна.

– Казах ти да не се намесваш! – с овладян глас рече Кузман.

Все пак аз не се стърпях и развързах пояса на дърваря. Видях, че Кузман пръска с 
роса от клоните жената и нейната дъщеря. Спуснах се и започнах с клони да 
препречвам дърваря. Те го шибаха, но проклетият беше силен мъж. Фучеше напред 
разкървавен, одраскан, блъскаше с гърди напред, със стиснати устни, махаше с 
ръце като жътварка. Разстоянието между него и преследваните се скъсяваше. 
Те вече нямаха сила. Тогава, като се спря да си поеме дъх, жената бутна дъщеря си 
под дупката на коренище на голяма бука, каза ѝ да стои там и да мълчи. Извади от 
пазвата си кърпа, вързана на възел, мушна я в ръцете на щерката и хукна напред.

Дъщерята се сви на топка, за миг зърнах лицето ѝ. Щеше хубавица да бъде. 
Завъртях се като вихрушка и покрих дупката с ланска шума, метнах отгоре сух клон. 
Ако стоеше мирно, нямаше да я видят. 
Дърварят настигна жената. Събори я и жестоко я заудря с юмруци и завика – къде е 
Симка?

Жената започна да пищи. Разбрах. Обаждаше на другите преследвачи къде е, за да 
подминат дъщерята. Дърварят продължаваше да вика: „Къде е Симка? Казвай, 
курво!" Вдигна ѝ полата, смъкна си панталона и за да я разкрачи, заби нож  в едното 
ѝ бедро... Улучи голям кръвоносен съд. Плисна фонтанна кръв.

В този миг за мен Светът се разпадна на предмети, растения и живи същества. 
Тънката ципа, която побираше в едно всичкото видимо и невидимо, с пукот се цепна 
и се сви на парцалче някъде зад хоризонта. Мислех, знаех кой съм, нищо от 
знанията ми не изчезна. Две и две си бяха четири, но изчезна връзката между 
нещата в Света. Той се разпадна. Загуби смисъл. И аз разбрах какво е смисъл!

Повече не можеше да се живее.

Чух гласа на Кузман:



– Имаш няколко мига. Смисъла върни.

Видях се в доспехи, с меч в ръка, и станах видим. Сигурно така съм изглеждал:

– Умри, глупако! – викнах с неочаквана гръмовност. – В Ада ти ще вриш!

Дърварят ме гледаше вкаменен, направи опит да се прекръсти, но го прободох. Той 
падна мъртъв върху жената. 

– Не можем да ѝ помогнем! – чух Кузман. – Сърцето ѝ не издържа...

Невидимата ципа отново се разтегна и нещата се свързаха помежду си. 
Бях пак като въздуха прозрачен, когато преследвачите един подир друг излязоха на 
малката полянка, където вече имаше два трупа. Застанаха около тях и единият се 
обади:

– Тя в пазвата си има жълтици!

Отмахнаха дърваря и започнаха да разголват потрепващото ѝ тяло. 
Със сърце, препълнено от ненавист, станах отново видим, с копие в ръка. Този път 
го казах тихо:



– На колене! 

Без повече подкани, вцепенени, те започнаха да шепнат някакви молитви. Направих 
каквото трябва. Третия пуснах, но преди това го прободох.

– Иди и разкажи, че в тази гора пътят се пази от Архангел Михаил!

Облян в кръв, той се затича надолу към селото. Стори ми се, че хлипаше, но не съм 
сигурен, за да съм честен в разказа си.

Вече в обичайния си образ, прав на килимчето, запитах Кузман:

– Какво беше това?

– Някакъв Тусун, тукашният управник, харесал Симка... Момичето! Иска я в харема 
си. Тя е още малка. Тези бяха негови хора... Затова дойдохме. Това е част от 
мисията ти.  А сега погребете жената. Двамата с Настев изкопайте гроб и всичко да 
бъде по обичая. 

За пръв път спомена по име джуджето.

Видях кирката и лопатите, подпрени на разкрач от нас. Имаше и дървен кръст без 
надпис.

Останалите ги оставихме непогребани. От селото щяха да изпратят потеря. Нека да 
ги видят!

– Нали нямаше да се намесваме? – запитах. Бях силно смутен.

– Дърварят щеше да го затисне дървото, което сечеше. Чакаха го многодневни мъки, 
докато умре. Ти го спаси. Другите трима бяха обречени. Те сами биха настигнали и 
убили жената  Но долу, пред селото, ги чакат техните акрани, запазили вярата си. 
Наумили бяха живи да ги одерат... И тях спаси! Сега ще пропуснат окървавения, но 
ще чуят разказа му. Ще се разнесе мълвата... Окървавеният довечера ще избяга в 



манастир. Там ще се покае. Ще го открият османлиите и ще искат да се върне в 
правата вяра. Той ще откаже. Ще го побият на кол и християните ще го обявят за 
светец.  Значи сторил си му добро!.. А сега да продължим мисията!

Литнахме към Симка.

Бях забравил Невена и нейните родилни болки.

Видяхме я там. Права върху килимчето, същинска Богородица, държеше бебе и тихо 
говореше:

– Излез, Симке. Сама си. Майка ти я няма вече. Предаде Богу дух. Тръгни нагоре по 
пътеката. Не се плаши. Ще те пазя...



Симка излезе от шумата, коленичи, кръстейки се. „Богородица" стана невидима. 
Момичето се разрева и след кратко пристъпване от крак на крак тръгна нагоре...

º º º
Да ми се роди дете, а аз да си играя на Архангел Михаил и да пробождам чалмосани 



българи, като забравя за жена и бебе, това не може да бъде. Не може, ама може.

Разтреперих се, като видях Невена с бебето.

Боже! Ето, аз придобивам биография на мъж! Имам вече рожба!

– Момче е – рече тя.

Разтопих се като лъжица масло в горещ тиган. До сълзи се ухилих... Последва пауза 
с бърсане на сълзи и нос.

– Извинявай – рекох, – ама тук се случиха разни работи.

– Зная.

– Мога ли да го видя?

– Погледни го... И хайде по-бързо свършвайте мисията, че трябват памперси.

Синът ми беше сбръчкан като всяко новородено. Имаше косица по главата и 
нослето му беше криво. На мое дясно.

– Как мислиш да го кръстим? – запита Невена.

– Михаил – това е свободното мъжко име в рода ни. Другите са заети.

º º º
След около час Симка излезе на някаква може би позната ѝ пътека и тръгна по нея. 
Подтичваше без колебание в посока, обратна на селото. Узнала, че майка ѝ е 
мъртва, тя беше порасла. Трябваше сама да решава и върви по набелязания път. 
Стискаше възела с парите и тогава пак нещо ми просветна.

Лошо е човек да не обръща внимание на незначителните мисли, преминаващи през 
главата му. Не е нужно да се вторачва в тях, но е добре да ги пресява. Сред 
тоновете глупости се крие милиграм важна истина.

По залез Слънце тя стигна един огромен камък. Можеха да му се нарисуват 
прозорци и щеше да заприлича на двуетажна къща във форма на яйце. Познавах 
този камък. Той беше на пътя между нашето село и град. Кочан. Огромен тракийски 
долмен. Беше върху друга скала, затъваща на метър от него в храсти и трева. 

Нямах фотоапарат, за да го снимам, а и по съображения да не привличам иманярско 
любопитство, ще посоча горе-долу как изглежда с образа на друг долмен. 



Този е осем метра висок, а нашият е 16. На този има стълба. На нашия няма. 
Редовно я крадяха. До нашия нямаше и такъв камък, имаше два други и никакво 
дърво до тях. Отдолу беше скала, покрита с чим, и след десетина метра си 
започваше планината. Гора. Отляво нещо като плато, отдясно уж равно, а сетне се 
сурваше стръмнина, крепена от буки. Преди да почне стръмнината, беше 
кладенчето, за което след малко ще стане дума.

Огледах големия камък с любопитство. Пет века не беше мръднал. 

Да не забравя. Понеже по-горе споменах Кочан. В Кочан бях завършил гимназия. 
Все пак да се знае.

º º º
При долмена Симка слезе от пътеката и затърси място за нощта. Трепереше от 
страх или студ. Събра ланска шума, направи си легло под заслона на голяма шипка, 
придърпа и оплете трънливите ѝ клони. Сви се в ембрионална поза със събрани 
длани под главата. Изглежда заспа. Стояхме около нея, в полунощ пихме питие, 
раздадено от Настев. Невена, бебето и Змията ги нямаше.



– Те се върнаха – каза ми Лазар. – Не се притеснявай. Бъди готов за утре сутрин!

Запитах:

– Ще бъде ли намеса, ако направя някакъв белег на камъка.

Кузман помисли малко и се усмихна. 

– Иди! Ето ти чук и длето.

Бях любопитен. 

Знаех къде и какво да направя. На височина около метър над терена издълбах нещо 
средно между „Х“ и кръст. Скалата беше много твърда, но и длетото беше добро.  

Симка се беше събудила от ударите с чук. Когато се върнах на мястото, видях как се 
е вцепенила с отворени очи и напрегнато се ослушва. 

– Кънтеше – рече Настев. – Дори мен стресна. Не можеше ли по-тихо?

Той се шегуваше, но за Симка чукането не беше шега. Тя се събуди малко преди 
изгрев, изхлипа и веднага се устреми към скалата. Обиколи я отвсякъде. Видя 
издълбаното. Прекръсти се. Помилва го с ръка и го целуна. Събра каменните люспи, 
коленичи, помоли се и чак тогава, със стиснати устни се зае със себе си. 

Докато я гледах, пред издълбаното от мен „Х“ се зарекох, че ако се наложи, ще 
наруша всички забрани и ще се намеся! Ще направя всичко, за да срещне добри 
хора. 

Това момиче беше сериозен човек. Отправи се към дола. Там намери неугледно 
кладенче, пи вода, закъса някакви треви - познах киселеца, другите не. 

     



Изми китка от набраното и го изяде. Пак пи вода и отново излезе на пътеката.

Тръгна в своята посока. Изведнъж зад завоя се показа около двадесетгодишен 
младеж. Веднага го познах. Беше мързеливецът от планинското селце, който се 
чудеше какво да прави.

Симка се стресна и спря. А онзи се огледа като вълк, също спря и се вторачи в нея. 
Тя приклекна и взе камък... Младежът разбра, че щом като мълчи и се готви за бой, 
тя е сама.  Втурна се към нея. Завика грубости и се нахвърли. Тя добре се справи, 
като го удари няколко пъти по главата... Отначало не разбрах той какво цели. 
Мислех, че иска да я насили. Не. Той дърпаше от ръцете ѝ възела с парите. Тъкмо 
кипнах и бях готов да се открия и отново да размахам меч, когато чух Кузман:

– Гледаме срещата между твоя прапрапрадядо Цеко и самодивата – началото на 
твоя род и твоето село. Ти решаваш как да постъпиш. Ако го убиеш или прогониш, 
знаеш последствията. Дори твоят син няма да е роден.

Видях как моят дядо Цеко издърпа възела с парите от ръцете на Симка с блеснали 
очи и рече:



– Кинем ти главата, ако викнеш!

Каза това юначният ми, трудолюбив и честен прапрапрадядо Цеко и хукна настрана 
от пътеката през шубраците. Изчезна в гората! Аз се сепнах и се стегнах като от 
студ.

Стана страшно.

Миг ме делеше от това да се изпаря като капка обезмирисена течност. 
Кузман не потрепваше, а ме наблюдаваше с любопитство. Настев гледаше встрани.

Как да се намеся в свят, в който не съществувам, без да променям деликатното 
равновесие, довело до моето и не само моето раждане. 
Литнах подир дядо ми Цеко, вълшебното килимче изпълняваше желанията ми, без 
да ги изричам.

Настигнах го да тича през гората. Спираше се, поглеждаше назад и отново хукваше. 
Той имаше твърдото намерение да избяга от Симка. Веднага литнах обратно при 
момичето. Настрана като зрители стояха Кузман и Настев.

Тя беше коленичила, гледаше нагоре и шепнеше молитва. 
Имах малко повече от минута, за да се намеся, без да объркам нещо 
Застанах пред нея видим.



Знаех, че в нейните очи съм с меч, стъпил върху облаче.  
Изненадах се от нейното спокойствие. Тя молитвено напевно рече:

– Вечна слава тебе, майко Христова, Царице небесна, дето ми пращаш ангел 
пазител!

– Какво искаш момиче? – гръмна гласът ми.

– Прости на мен, грешната и тленната, Ангел Божи, за помощ моля.  Зъл човек ме 
нападна, париците ме взе. Леля няма да ме прибере без тях. Ничком за помощ те 
моля, Ангеле... Слава на съвършителя Бог во веки веков, амин!

– Стани, дете мое – рекох на прабаба си. – Стъпи до мен и се дръж за ризата ми.

Литнахме по посока на дядо Цеко. Зад нас се понесоха Кузман и Настев. Само аз 
чух Кузман:



– Двете ти минути изтичат, няма да успееш. След секунди изчезваш, Емо... Не тъжи. 
Поне си поживял...

Тогава блесна случаят със закъснението в бистрото.

– Имам резерв от време петнадесет минути. Сега да бъдат!

Чу се пукот като от гръмнала автомобилна гума. Ние със Симка продължихме да 
летим.

– Досети се... – захили се Настев. Намерихме дядо Цеко, клекнал в плиткото начало 
на дере. Броеше откраднатите жълтици, но дали наистина знаеше да брои, или му 
доставяше удоволствие да ги прехвърля една по една – не разбрах. Бяха около 
десетина монети, тънки, леко вдлъбнати...

Той ни видя.

Ефектът беше поразителен. Неговата, допреди миг дива, алчна, брадясала мутра се 
сгърчи в отблъскваща гримаса на виновност. Миг след това той се опита да 
изобрази подмазно лице, но се отказа. Изглежда, че все пак имаше ум в главата му. 
Изпълзя на четири крака от ровината и се просна по очи пред нас.

– Съгреших, Свети Ангеле. Много съгреших пред Бога, отеца наш, съгреших! 
Откраднах парите от това момиче, със сила ги взех. Полакомих се аз, многогрешния. 
За секи има съд Божи, за мене има. Умирам в покаяние, Господи...

Побутнах Симка и тя слезе от облачето.

– Събери парите в кърпата. Виж всичките ли са...

– Цеко, застани на колене. Симке, застани до него.

Цеко беше блед на платно. Погледна към мен и наведе глава. Ако му кажех да се 
гръмне, щеше да се гръмне, без да се замисли. Нито имах пищов, нито имах такова 
намерение. То май по това време е нямало пищови. Както и да е.

Беше тихо, а главата ми празна. Съсредоточих се и заговорих.

– Сега Бог ти прощава. При повторна грешка, душата ти вземам, в Ада те пращам... 
Слушай и запомни всяка моя дума. Вземаш това момиче и го водиш у вас. Две лета, 
без да броиш сегашното, няма да го пипаш. Трябва да порасне. Ти ще спиш при 
овцете...

Симка понечи да каже нещо. Кузман зад мен се обади:

– Тя мисли за леля си.

– Говоря на двама ви волята Божия. Като минат двете години, ще се ожените. Ти, 
Цеко, ще работиш с баща си от сутрин до вечер. Грях ще бъде, ако не го слушаш и 
не се грижиш за него и майка си като остареят. Няма да слизате в голямото село. От 
землището на вашето село  ще почнете да излизате, след като изжените децата си. 
Първото ви момче да се казва Михаил. Второто  да бъде Гаврил!



Развеселих се. Само как се разпореждах с дядо и баба! Чух, че Кузман се прокашля.

– ... Третото ще кръстите Шишман! Цеко,  много деца ще имате и двамата ще 
бъдете впрегнати в един ярем.

Помислих малко. Двамата вече ми бяха смешни.

Дядо Цеко удари чело в земята. Симка – и тя. Двамата се кръстеха усърдно.

– Ако кривнете от волята Божия, с гръм ще ви поразя. В съгласие да живеете...

И тогава се възнесох.

Горе-долу така:

Баба и дядо ме гледаха в захлас. Сълзи течаха по лицата им.
Фактът, че още ме имаше, показваше, че бях изпълнил благополучно мисията си.

А ВСЪЩНОСТ ТРАГИЧНА ГРЕШКА

Тримата летяхме в мълчание. Връщахме се към София. Като стигнахме върха на 
Балкана и започнахме да се спускаме към полето, чух Кузман:

– Ти накрая се провали, младежо! Жалко ми е за теб, но ти оцеля. Невена и бебето 
вече ги няма и никога не са били.

Сякаш бомба избухна в гърдите ми.

– Как така?! – промълвих.



– Забрани на прародителите си да слизат до голямото село...

– Там Симка я дебне опасност!

– Има логика. Но и децата им няма да излизат от землището на селото, докато не 
изженят децата си. Създаде традиция!.. Мога да предполагам какво се е било 
случило преди твоята намеса. Те и децата им са ходели по околните села, 
участвали са в кълбото на човешки срещи и раздели и там някъде са повлияли за 
срещата между бъдещите прародители на милата Невена. Ти сега забрани на Цеко 
и Симка да слизат, това ще бъде заповед и за децата им. Срещата на 
прародителите на Невена няма да се състои. Нея и бебето вече ги няма.

Седях на килимчето, ледено скован.

Кузман продължи:

– Има и друг вариант. Твоята патриотична, в кавички, шега, третото им дете да се 
казва Шишман... Предположения много... И не само Невена я няма. Все едно пусна 
атомна бомба над България. Да не излизат от селското си землище. Глупав младеж 
си!.. Ако не бях те възнесъл като Архангел, ти беше готов да им кажеш: „Беше ми 
приятно, че ви видях. Хайде чао."

– Не е вярно...

– Вярно е, бивши „Емануиле".

Обади се Настев.

– Да им беше казал да се научат да четат и пишат, децата им да учат. Да си 
изкопаят нужник и само в него да ходят. Да се къпят всяка неделя... 

Двамата говореха един през друг, постепенно заглъхваха гласовете им. 

КОЙ СЪМ АЗ?

Преди да се усетя, Кузман и Настев изчезнаха, завесата на времето се свлече и аз 
се видях проснат върху малък чипровски килим до фонтана пред  Археологическия 
музей. Отначало даже не разбрах какво виждам отсреща пред входа на ресторант 
„Българска манджа"... Там стояха на пост гвардейци. След седмица научих, че това 
бил офисът на президента в днешна София.... Веднага се събраха любопитни. 
Търсих в Мрежата да видя дали някой ме е снимал, как съм се пльоснал. Не видях 
своя снимка, но съм изглеждал горе-долу така:



 
Снимката е от някаква реклама. Тя не е вярна. Нямах брада. Бях облечен с яке, клин 
и обувки за планина. Бях политнал върху раницата с личните си вещи, неясно как 
озовала се при мен. Килимът беше друг – тип чипровски, а изтъканата фигура – 
„Дървото на живота". Нещо такова.



Не се бях натъртил. Станах, скътах килима под мишница, взех си чантата и разбутах 



любопитните.

º º º

Бях в шок. Вървях механично. Сградите бяха особени. 

Отидох в „Света София". Огледах я отвсякъде, влязох и долу в катакомбите... Защо 
са зазидали част от коридорите?!.. И изведнъж прозрях глупостта си. Аз бях харесал 
снимката на руините на храма като пример за руините, в които влязохме с Невена, и 
това беше друго място. Нищо общо нямаше „Света София", стига съм почуквал по 
стените...
Отправих се към офиса на НПО-то „Европа в образ и звук", където бях нещо като 
щатен. Пешо портиерът не ме пусна, а се.познавахме. Бяхме се напивали с него. 
Беше спал в гарсониерата ми с някакво гадже. Не ме познавал! И в него имаше 
промяна. Преди имаше коса, сега бяха оцелели няколко косъма.



Викнахме по телефона офис шефката. Тя пък беше спала с мен. И тя не ме 
познавала.

Стана ми лошо.

Дадоха ми стол да седна. Соня – шефката, повтаряше:

– Спокойно, спокойно, господине...

Чух я как започна да говори със 112. Добре че там излязоха хора. Бяха ѝ казали, че 
не се занимават с такива като мен.

Започнах да им обяснявам: аз съм вашият фотограф, ето, вижте – Емануил 
Михайлов Михайлов. Раницата си посочих. Принтираният вариант на албума е тука. 
Нали ме изпратихте в Париж. Пресегнах се и дръпнах ципа на големия джоб. В него 
имаше електронен нивелир, лазерен метър, блок-скицник, плик с чисто бельо, друг 
плик с принадлежности за миене и бръснене и отгоре на всичко – прозрачен плик с 
две шишенца – едно с хапчета, другото с течен валериан.... Те ме гледаха 
съчувствено. Шефката каза на Пешо да ме остави да постоя и ако буйствам, да вика 
полицията.

Тя се качи с асансьора. Пешо ме зауспокоява:

– Пич, не се притеснявай. Всички сме малко ку-ку... Искаш ли да обърнеш една 
ракия, да ти олекне?.. Или си на лекарства?

– Добре – рекох, – дай.

Знаех, че при него винаги има „бойна готовност" от бутилка домашна гроздова.

Като пийнахме, се разревах:

– Без да искам, ликвидирах жена си и бебето... Все едно не ги е имало! Няма ги. Ще 
си правя шеги аз...

Пешо ме загледа:

– Виж ти, виж ти...

И викна полицията.

ЗАДЪРЖАН ЗА 72 ЧАСА

Цивилен ме запита кога и къде съм ликвидирал жената си и бебето. Къде са телата 
им... Започнах да му обяснявам как съм бил Архангел Михаил...Той ме прекъсна и 
нареди да ме приберат. 

Накараха ме да си изпразня джобовете и раницата. В страничния джоб намерих 
айпад. Извадих от предния джоб на якето си пачка от столевови банкноти и 
истинската си кредитна карта „Виза“ заедно с квитанция от гардероба на 
автогарата... Квитанцията и пачката сега виждах, в нея имаше сто банкноти. 
Полицаите се възбудиха. Дадох отпечатъци от всичките си пръсти, снимаха ме 



отвсякъде... Бях напълно изключил. 
Затвориха ме сам в килия. „Ако буйстваш, бия!“ – кротко рече полицаят. Лежах буден 
и немислещ цяла нощ.

Сутринта по тъмно ме заведоха на разпит. След час-два разпитващият излезе, 
дойде лекар. Сам си каза, че е лекар. Той ме поразпита за въведение. Чукна ме по 
колената, разгледа ми очите, накара ме да следя пръста му. После жумях, пипах си 
носа, стоях на един крак със затворени очи, пак със затворени очи крачих напред-
назад... След това  ме разходи по таблицата за умножение. Зададе ми няколко 
странни въпроси и си излезе. Стоях сам може би няколко часа. Бях прегладнял, 
ходеше ми се до тоалетната... Влезе пак този, дето ме разпитваше. Той направо ме 
закопа:

– Лице на име Емануил Михайлов Михайлов с такова ЕГН не съществува, не 
съществува и село с името Архангел Михайлово. На посочения в картата адрес не 
живее и никога не е живяло такова лице. Лице на име Невена (каза ѝ трите имена), 
както и посочените от теб имена на родителите ѝ не съществуват в Невен. Това не е 
град, а село. Не си отсядал в никакъв хотел в Париж. Тя също. Не си пътувал с 
международния влак на тази дата и изобщо през годината. Тя не е летяла със 
самолет. Не си идвал за два дни до България на посочените от теб дати. Личната ти 
карта е невалидна. Такива карти не съществуват. Има някакъв чип в нея, не се 
разчита. Ще разкажеш откъде я имаш. Ти ли си я правил? Луд ли си, престъпник ли 
си, или двете заедно?.. Ще разберем. Такава ни е работата...

– Може ли да ви посоча на картата къде е моето село?

– Лесна работа. В управлението имаме един лаптоп. Като го освободи колегата, ще 
посочиш.

Все пак ме заведоха до тоалетната и ми дадоха да ям.

Извикаха пътната карта на монитора. Седях и гледах. Това не беше картата на 
България. По планините и очертанията на полуострова все пак беше тя. Нашето 
село наистина го нямаше. Там се намираше село Шишмановци. 

Беше вече два след обяд. Отказах да ям.

СВОБОДЕН

На третия ден вечерта, като не броим деня на ареста, ме освободиха, дори ми се 
извиниха. 

Два дена и половина не ме извикаха. Носеха ми храна. Косвено разбирах, че по моя 
случай има развитие. Донесоха ми вечерята на табла с вилица и нож. После ми 
върнаха връзките на обувките и колана. След няколко часа при мен се озова 
чантата, заедно с парите, виза-та и другите джобни дреболии. Предложиха ми друга 
килия. Отказах. В килията ми внесоха телевизор, маса и офис стол. Телевизорът не 
работеше. Безуспешно се опитвах да вляза в интернет с казаната ми за Wi Fi 



парола. Връзката тутакси се разпадаше. Последният обяд ми беше добутан на 
количка от сервитьор в смокинг и папионка. Той стоя прав до масата, докато се 
хранех.

Сервитьорът излезе и вратата остана незаключена. 

Привечер се появи този, който ме разпитваше. Беше стегнат като за строеви 
преглед. Ако беше с униформа, сигурно щеше да ми козирува. Каза ми да се 
приготвя за излизане. 

Някакъв непознат ми съобщи, че съм свободен, и ме помоли да проявя разбиране 
към тяхната работа. 

Дадоха ми ламинирана бележка, тя била моя временен документ за самоличност, 
трябвало винаги да бъде у мен и да я пазя.  Да отида до Шишмановци. Там ще ми 
издадат редовна лична карта. Можел съм да запазя бележката. 

На нея (на бланка на МВР-София)  с принт на моя цветна снимка с едри букви 
пишеше „Вместо лична карта“ и под него същото на английски. Няма да помествам 
фотос на този документ, за да не изкуша създаване на копия. В него пишеше, че 

приносителят му е български гражданин с ЕГН № 1111111111 и живее на адрес 

1111111111.  Разбира се, цифрите бяха други. Отбелязваше се моят ръст, цветът на 
очите. Следваха пет реда цифри, букви на латиница и всякакви изтръгнати от 
клавиатурата знаци. Накрая пишеше – безсрочен, валиден за България. И това беше 
на английски. Със същия двуезичен маниер добавяха – „При въпроси и намиране, 
звънете на телефон 112.“

Като я прочетох, се изненадах, че не ми дадоха пистолет.

Излязох. Вече притъмняваше. Нищо познато. Широка улица с паваж на гърбици и 
трамвай. Шествие на коли втора употреба. Вонеше на изгорели газове. Някакви 
младежи на петдесетина метра от мен крещяха „мамата" едни срещу други. Отляво, 
пак на такова разстояние, жена викаше „топли гевреци-и-и“. Забързани мрачни 
минувачи. Една жена се спъна в щръкнало от тротоара желязо и щеше да падне.

Видях колата. Беше ново тъмносиво „Пежо“. Вътре седяха четирима души и, стори 
ми се, гледаха към мен. 

Чак тогава осъзнах в какъв шок съм бил, когато са ме задържали. Запитах полицая 
на пропуска:

– На коя улица сме?

Нищо не ми говореше името. Той предложи да ми извика такси. 

Седнах в таксито и наредих:

– Търся в полите на Витоша хубав хотел. Където ме заведеш, там сме.

– Слушам, шефе. – Шофьорът беше моя възраст. – Сам ли си?

– Зад нас върви ли едно сиво пежо?



– Да.... Ясно... Май не са с теб?

– Провери. Да видим дали ни следват.

След няколко криволици по странични улици, шофьорът беше разтревожен:

– Зад нас са!.. Ченге ли си, мутра ли си, в тъмни работи не ща да се бъркам. Ще те 
оставя на оживено място, ти ще се оправиш. 

– Както решиш, – подадох му банкнота от сто лева. – Нямам дребни, не искам ресто. 
Не съм престъпник, не съм ченге. Където искаш, спри. Не ме е страх, не бягам. Не 
съм заплашен. 

Той отри банкнотата ò брадата си.

– Шефе, има хора всякакви... Времената са мътни... Мога да те оставя и на глухо 
място, така ли?

– Да.

След няколко минути мълчание и криволичене излязохме отново на оживена улица.

– Онази кола продължава след нас! Шефе, ще те закарам до Драгалевци. Там има 
много хотели.

– Кой е този булевард? – спряхме на  светофар.

– „Черни връх“. Ще свием по него. Ти не си от София. Откъде си?

– От едно село съм. Учих в Норвегия и там работя.  

– Викаш, да не те мисля – засмя се той.

º º º

Взех душ и легнах, увит като сърма. 

Хубав ретро хотел, хубава стая... 



Изгасих лампата.

Трябваше да събера и подредя мислите си. Бяха ято гарги. Всяка грачеше. Главата 
ми кънтеше от тях... 

Заговорих си шепнешком: „Таксито ме остави на осветен площад. Шофьорът се 
престраши и ми даде визитката си. Да. Даде я... Взех я. Да, платих му. Той сам ми 
рече – ако търся такси,  да го викна, щял да дойде. Веднага щял да дойде. Щял да 
ме послуша. Мен! Той се казва Гошо. Сам ми каза името си. Майната им на ония от 
пежото. Така той рече. Да. Така рече. Той замина. Аз стоях на тротоара. Държах 
раницата си. В лявата си ръка я държах. Не знаех накъде да тръгна. Нали за 
Драгалевци говорехме. Да, за Драгалевци. Това Драгалевци ли е? ... Пежото спря 
пред мен. Да, то спря. От него излезе нисък мъж. Да, беше нисък. Беше с 
вратовръзка. Не го познавах. Той с глава кимна: „Хотелът е зад вас!“... Да, наистина, 



зад мен имаше хотел. Хотелът, в който се намирам. Аз се намирам в този хотел! 
Хотелът, посочен от ниския мъж с вратовръзка. 

Той тръгна към хотела. Каза ли ми „ела“?. Каза ли ми „ела“?... Не помня!.. Аз го 
последвах... Защо вървях подир него?.. Защо, а, защо?.. Да, да! Той каза: “Ние сме 
на ваше разположение.“ Кои са те? Защо са на мое разположение? „Разположение“ 
ли каза? Да. Каза го... Видях портиера, отвори вратата, пиколо ми взе раницата. 
Защо му я дадох? Той поиска ли я? Фоайето беше празно. На рецепцията мъж ли 
беше, или жена?!.. Не забелязах... Без да ме питат, ми подадоха ключ. Пиколото 
вървеше пред мен. Качихме се по стълбите до първия етаж. Тук има ли асансьор?!.. 
Да, ама сме на първия етаж. Десетина стъпала са. Не. Не са десетина. Повече са... 
Ниският мъж  вървеше подир мен. Защо вървеше подир мен? Кой беше той? 
Отворих вратата. Да, сам си отворих вратата. Пиколото ме запита – къде ще 
вечерям. Казах, че не съм решил. Да, не съм решил. Затворих вратата. Да, затворих 
вратата. Съблякох се. Ето там са ми дрехите. Защо се съблякох?.. Защо взех душ?.. 
Трябваше да взема. Да. Не съм се къпал три дена! Не. Не е това. Взех душ, за да 
проверя тялото си. Да. Аз съм. Това съм аз! Такъв съм. Отвсякъде се огледах. Да, аз 
съм. На левия ми крак се виждат белезите от врялата вода. Сериозното 
доказателство! Аз съм! Взех душ и ето. Сега аз лежа! Аз, Емануил Михайлов 
Михайлов, лежа! Аз съм Емануил Михайлов Михайлов!.. 

Какво става? Какво става? Какво става? Какво става?“



Подвикнах и се стреснах от собствения си глас.

Нищо особено нямаше. Бях сам. Сухо крайпътно дърво.

РАЗБИРАМ

Когато бях в килията и ми донесоха яденето на табла с нож и вилица, почнах да 
схващам. Бавно и на пресекулки. 

Аз съм в друга реалност! Край. The End. Fin. Das Ende. Конец фильма.  

Ако продължавам да разказвам на тези хора за Невена, за бебето, за Архангел 
Михаил, за ХV век или как съм видял Наполеон... Те ще ме затворят в лудница. За 
тях няма друга реалност освен „тук и сега“. Ще трябва аз да се приспособя.

Докато реша как да вървя нататък, ще мълча! Ще бъда пасивен – да, не, благодаря, 



заповядайте, извинете... Прости изречения, с прости мисли. Живял съм в Норвегия, 
там съм израсъл, не съм идвал от... Да кажем – пет години!  Да, от пет години. 
Затова не всичко ми е ясно...

Когато възкликнах: „Какво става?“, изведнъж задачите ми се подредиха.

Първо ще прочета учебниците по история и география на България за най-големите 
класове. Докато не ги прочета и науча разликите между моята България и тази – 
никаква телевизия, никакво радио, никакъв интернет, никакви контакти.  Нужна ми е 
рамка. Мястото, където ще подреждам различните неща.

Не можех да звънна по мобилния. Моят оператор не съществуваше. Беше близо 
десет часа. По телефона си поръчах вечеря в стаята и поисках да ме свържат с 
Гошо – продиктувах му номера.  

– Кажи, шефе! – обади се той.

º º º

Беше напреднала нощ, когато излязох навън. Събудих момчето на рецепцията, за 
да ми отключи. Бях мернал отстрани на входа банкомат. Между хотела и голяма 
аптека. Исках да зная колко пари има във виза-та ми. Прочетох разпечатаната сума  
и си казах – да-а, така трябва, и веднага щях да се свлека от тази мисъл и видяното 
число. Политнах.  Овладях се. Изтеглих петдесет лева. За проверка дали въобще 
картата е валидна.

Обърнах се да влизам в хотела, ниският мъж стоеше пред мен:

– Такава е сумата във вашата сметка. Не бива да се изненадвате. Ако имате някакви 
нужди, кажете. Ще осигурим специалисти, техника, кадри, терен, пари, всичко!

Знаех, че съм превъзходен фотограф, но какъв съм в тази реалност, не знаех. Защо 
той или ТЕ ме пазят, готови са да задоволят всякакъв мой интерес? Защо?

– Непознати господине – рекох,  – кой съм аз? Как се казвам? Какво работя? С какво 
въобще се занимавам?.. Отговорете на въпросите ми и нищо повече не искам.

Ниският стана още по-нисък, но доби обем и басов тембър:

– На вашите въпроси не мога да отговоря. И аз не зная. Изпълнявам заповед!

– Чия заповед?

– Проверявате ли ме? Не мога да ви кажа.

º º º

В моята виза карта имаше седемцифрено число. Аз, Емануил Михайлов, знаех, че 
разполагам с малко над пет хиляди лева. Защо долу, пред автомата, като видях 
сумата, първата ми мисъл беше – че е ОК? Очаквал съм да имам толкова пари?! 



Защо?

Нямах отговор.

Следващата нощ изтеглих още петдесет лева. Листчето показваше вчерашната 
сума.

На  седмата нощ спрях своите проверки. 

Банката не ме търсеше, ниският стоеше до пежото и ми се кланяше. Значи наистина 
притежавам тези пари?! 

НОВАТА РЕАЛНОСТ

Четенето на двата учебника не беше достатъчно. Не всичко ми ставаше ясно. Дадох 
нови поръчки на Гошо. Всеки ден ми носеше по нещо. С него се бяхме разбрали – 
вечерта му се обаждам, той идва сутринта към 10 с всички вестници, давам му на 
листче какво искам, изпълнява го, носи ми касовите бележки, касова бележка и от 
таксиметровия апарат, плащам. За  ангажимента – 100 лв. надница. Още първата 
седмица внесохме поправки. За старите книги и вестниците не му даваха касови 
бележки. Бяхме на честна дума. Една сутрин дойде, без да съм го търсил. Шефе, 
казва, закъсал съм я. Правих голям ремонт на колата. Давай ми всеки ден поръчки... 

Това не ми хареса. Защо идва, без да сме се договорили? Защо ме занимава с 
проблемите си? 

Ще го имам предвид. Така му отвърнах. 

Потърсих го след два дена. 

Поисках да купи още една сим карта. 

– Шефе, пежото постоянно е пред хотела. Винаги има човек.

– Говориха ли с теб?

– Да. Питаха за здравето ти. Искат да знаят, ако имаш проблеми, да им кажа. Не 
бивало ти да знаеш, че са говорили с мен.

– Представиха ли ти се?

– Не. Не ме интересувало кои са. Ако съм се смущавал, да съм ги обадел в 
полицията. Те са ченгета. Преди време съм виждал как единият от тях влиза в 
министерството. С пропуск. Кого да обаждам?  

– Ще ми намериш квартира под наем. Да бъде малка – едностаен-двустаен. 

– На чие име?

– Емануил Михайлов.

Лошо беше, че не знаех името си в тази реалност.
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След историята и географията преминах върху статистиката – население, БВП, 
доходи, образование, здравеопазване... Обърнах особено внимание на 
профилактиката. Какво беше правено? Нищо... Започнах да чета вестниците. Гошо 
ми носеше вестниците рано сутринта. Пуснах телевизора, влязох в интернет...

Тази България беше изумителна! Тя по нищо не приличаше на моята... За мен беше 
важно да съобразя, че провалът ми в мисията като Архангел Михаил не беше 
причина за нейното дередже. Нямах вина!

В тази България нямаше ясно виждане за бъдещето. Разказваха някаква смачкана 
история за държавата. Нямаше големи планове и проекти. Нямаше цел! Нямаше 
стил и размах. Нямаше изисканост. Нямаше самочувствие. Взаимно не се 
уважаваха. Българите нямаха усещане за детайла, за нюанса, за аромата, за 
хармонията, за багрите, за звуците... Не знаеха колко са важни менюто, 
профилактиката, хигиената... Вълнуваше ги гредата и не виждаха прашинката...  
Нямаше, нямаше, нямаше...

Те бяха съчинили разказ за себе си, обут в цървул. Ах, страдалци! Не бяха видели, 
че държат царски жезъл в ръката си...

Макар и нереално това беше комично, но беше действително.
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Досетих се как, хванати за ръце, стояхме с Невена сред буките край пътя. Старецът, 
колата, автобусът с пеещите планинари. Те бяха от тази реалност. Значи тя 
съществува без моите поучения към дядо Цеко и баба Симка в края на ХV век... Тя 
не зависи от мен.

Бях изненадан да зърна по телевизията на трибуната на Народното събрание едно 
лице, видяно в Париж. Сетих се как няколко души от съседни маси в ресторанта 
станаха и го поздравиха. После във Фейсбук попаднах на гражданина, възседнал 
планински ръб в знаменитата утрин на моята мисия...

Стигнах до важния извод: Има добри и лоши хора, които живеят и на двете места – и 
в първата, и във втората реалност. Може би не забелязват разликите!
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Моето поведение и споделените размишления биха подвели читателя. Каквото и да 
правех, каквото и да мислех, беше върху постоянния фон – образа на Невена и 
бебето! 

Нарочно пропускам килимчето, с което пътувах в мисията и накрая се озовах пред 
Археологическия музей. Кога и как, след това – в хотела и първата нощ в 
Шишмановци, срамно за мен, сядах на него и се опитвах с мисъл или думи да литна 



и да се върна при тях...

Неловка работа...

Сграбчвах сърцето си и го бухах в саламурата на своите занимания. Да не стоя миг 
празен. Не можех друго да направя. Измислих си „вълшебни пароли“:

“Премълчи!“

“Споменеш ли за Архангел Михаил, той сам ще слезе от Небето да ти прибере 
душата!“

„Ти си този, който си!“

„Свиквай!“ 

И прочие. Няма да отварям сергия със себеукрепващи заповеди.
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Гошо намери апартамент. Празен, тристаен, панелен. Девети етаж. Собствениците 
искали да го продадат, но кварталът не бил престижен. Дават го под наем, докато се 
яви купувач. Рано сутрин отидохме да го видим. Зад нас караше послушното сиво 
пежо. 

Какво толкова да гледам? Това, което търсех. Тук щях да бъда анонимен, 
незабележим. Намерих своята уземница. Ще живея тук година, две, докато се 
адаптирам... 

Сепнах се. Кой, кога, къде ми каза, че ще са ми необходими една или две години, 
докато се адаптирам?



 – Познаваш ли собствениците? – запитах Гошо.

Той видимо се смути:

– На братовчед ми е. Пресели се в Германия. Няма да се връща. Дал ми е 
пълномощно да го продавам.

Разходих се из трите стаи. 

– Купувам го!  Ще се пазарим, като се върна от провинцията.

Трябваше да отида до Шишмановци, за да си взема лична карта. Още нямах име!

В ШИШМАНОВЦИ

Отказах на Гошо да ме закара до Шишмановци. Не биваше да знае много за мен.

Селото беше голямо. За него се пътуваше с микробус. Бяхме осем души. Трима ме 
поздравиха, четвъртият още като влезе, се устреми към мен:



– Буцо, душо моя, не сме се виждали от много време – той се нахвърли да ме 
прегръща, целуна ме по бузата. – Как е в Норвегия? Защо не си с мерцедеса? 
Слизаш сред народа, а?

– Ами как да бъде? Добре е.

Откъде той знае, че съм бил в Норвегия?!.. Реших да го използвам и доверително, с 
усмивка му казах:
– Не искам да ми викаш Буцо! Вече сме големи хора, не сме деца. Викай ми по име.

Личеше си, че е добър мъж с нежни маниери. Веднага и с удоволствие пое задачата:

– Прав си. И ти към мен така... Не помниш името ми, нали? Знаеш, че съм Педро, 
ама си забравил, че съм Сашко. Не съм Александър, не съм Сашо. Сашко съм. Така 
съм кръстен. 

– Вярно е, Сашко. А аз  как се казвам? – засмях се.

– Викаме ти Буцата. Ти си малката Буца, баща ти е голямата.

– Знаеш ли откъде е този прякор ?

Сашко се разтопи:

– Баща ти, като е бил кмет, е направил пътя до Буцата. От Голкочан до Буцата е 
имало път, а до село – не. Рейса е ходил до Буцата и оттам пеша и на гръб или с 
кола, с каруца, зиме с шейна... Мъка е било.  
Неочаквано той се обърна към всички в микробуса:

– Някой може ли да каже трите имена на малката Буца? Хванахме се на бас с него, 
че в Шишмановци не си знаем имената и си викаме на прякор или само „ей".

– Как бе? – обади се един. – На кмета му знам името.

– Не питам за Радиото, а питам за Малката Буца – възрази Педро. 

Обади се  жена от предната седалка:

– Аз  го знам. Комшии сме. А да видим дали друг знае – тя съучастнически ми се 
усмихна.

Другите почнаха да разговарят помежду си кой чие име знае – Магарето, Колеца, 
Мекицата, Чекията, Хлебарката... Почнаха да се смеят, да си разказват вицове. 
Включи се и шофьорът. После се умълчаха. Педро задряма и опря глава на рамото 
ми.
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– Буцатаа-а – викна шофьорът. – Петнайсет минути почивка. Който ще остава, да 
казва, да не го чакаме.

Педро ме потупа по бедрото:



– Хайде. Слизаме. Аз ще пазарувам. Ти ще влизаш ли в магазина?.. Хе-хе... И аз 
какво те питам...

Бяхме спрели на пълен с леки коли паркинг пред огромен яйцевиден камък. Да-а-а, 
познавах този камък. Тракийският долмен. Последно го бях виждал преди пет века, а 
в Архангел Михайлово му викахме  „Камико“, до него имаше параклис, от училището 
правехме екскурзии до тук. Значи това е Буцата. 

В първата реалност, от която идвах, пътят беше от незапомнено време. 
Заобикаляше камъка от дясната страна, от лявата беше параклисът. Параклисът 
беше посветен на „Светия кръст“. Там, на скалата Архангел Михаил беше издълбал 
многозначителен кръст, който приличаше на буквата „Х“ – значи Христос. 

Сега виждах как  пътят свиваше вляво, нямаше параклис, отдясно се издигаше 
голяма сграда. Над нея имаше неонов надпис „Буцата“. Магазин, до него пуст 
ресторант, а на втория етаж по прозорците и балкончетата се разбираше, че е 
хотел.

Обиколих „Камико“ – нито кръст, нито буквата „Х“. Там, където трябваше да бъде 
знакът, личеше как по скалата е работено с длето. 

Воден от звуците на чалга, се спуснах по стръмни стъпала и тогава разбрах защо 
шофьорът запита дали някой ще остава. На невидим от паркинга приземен етаж 
бяха наредени кафене, дискотека, Лафка. По балконите на хотела седяха хора, 
играеха карти. Надигаха бутилки, викаха... 

– Кафенето е сборен пункт на мои приятели – до мен застана Педро. –  Зад 
кафенето е семеен ресторант. Сещаш се, нали? 

– Толкова ли са много твоите приятели? – учудих се аз.

– Не, не... Събират се хора от целия район. Идват и от сръбските села. Има черен 
път дотук. Върви търговия на контрабанда, водят гаджета, има компаньонки... 
Нощем хотела е пълен. Тук е сборния пункт на силните хора. След залез започват 
да се събират. Оттук минават и бежанците...

– А полицията?

– Полиция, граничари, митничари, политици, трафиканти, дилъри, журналя, 
магистралки – мъжки и женски... Всички са тук.

– Минаха се 15 минути, да се връщаме – предложих.

– По-рано от един час няма да тръгнем. Участваме в миманса, докато започнат да 
прииждат клиентите – рече Педро. Думата „миманс“ ми направи впечатление.

– Горе, до-о... Буцата имаше параклис. Не го виждам.

– Пътят пречеше да се издигне тази сграда.  Буцата е била тракийско капище. Значи 
езическо... Може да се бутне-е!  

– Ти сега какво работиш?



– Каквото си учех! Дрънкам на пиано в един клуб. В София ще дойдеш. Ще свиря за 
теб. Помниш ли, та - та - та -та... – той започна да тананика някаква мелодия.

– Долу нали имаше чешма? Тя оцеля ли?

Спуснахме се да я видим. Нарочно исках да проверя.

Не-е! Чешмата в моята реалност беше съвсем друга. Щитът на нейния чучур беше 
тракийски конник, обграден от венец дъбови клонки, където вместо жълъди имаше 
копия на тракийски монети, намерени в разкопките около долмена. Старателно 
изработен кич. Давам за пример само два „жълъда“, защото съм ги снимал и са 
оцелели в един стар лаптоп при моето скитане насам-натам във времето. Сума ти 
работи загубих. Нямаше жена с менци. 

Ето ги двата „жълъда“:    



В предишната реалност тук се проведе симпозиум, на който бях фотограф. Помня 
един грък, като че ли беше известен. Имаше спор с американец от гръцки произход. 
Кой какво е казал, не помня, присъединиха се и други хора, а аз бях включил на 
видео. За да подбера кадрите за албума и за разпращане на снимки до участниците, 
гледах, въртях, стопирах... Какво съм запомнил? Да си представим – викаше 
единият – след две хиляди години от САЩ ще остане само спомен. В Пекин се 
провежда симпозиум на тема „Холивуд – връх на английската култура през ХХ век“. 
Защо е кръстен така симпозиума? Защото, както е известно, американците са били 
безписмен народ, нямали са своя писменост и език, те са писали и говорили на 
английски, значи Холивуд е английско творение... 

Глупост някаква, а съм я запомнил.

Чешмата беше в двора на музеен комплекс. В него бяха изложени находките около 
долмена. Идваха учени и туристи от чужбина. Беше филиал на музея към Института 
по тракология... Наоколо парк. Имаше бунгала. Европейска работа!..

А сега – странна сграда – ресторант, хотел, клуб, магазини, аптека, зъболекарски 
кабинет, адвокатска кантора, филиал на банка, Лафка... Отстрани бензиностанция. 
Отпред паркинг.
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И след един час не тръгнахме. Микробусът имал повреда. Шофьорът, заврян под 
вдигнатия капак, нещо бърникаше, отиваше в кабината, стартерът виеше, 
двигателят мълчеше. Надникнах, да видя двигателя, и се дръпнах изплашен... Стана 
тъмно. Наистина заприиждаха. Светна неоновият надпис, навсякъде светна, 
защъкаха хора... Долу картината беше поразително друга. Кънтеше ритмичен шум,  
плътна тълпа от подскачащи, викащи, разголени хора: Кога се събраха? Някои са 



слезли от хотела, други са дошли отнякъде. Мъжът по потник с тъмни очила упорито 
гледаше към мен. 

Махнах се. Той тръгна подире ми. На паркинга видях сивото пежо. Нямаше го преди 
това. Отидох при микробуса, около него стояха спътниците ми. Уморени и 
търпеливи.
Аз знаех каква е повредата!

Одеве, когато наблюдавах действията на шофьора и разгледах двигателя,  разбрах, 
че зная. Изплаших се. Защо го зная? Та аз съм фотограф. Наистина съм много 
добър, но от коли и разни инженерни работи, математики, механики – нъц. Празна 



тиква съм. Как така ще зная?

Мъжът с тъмните очила застана застрашително близо. Очевидно ме разучаваше и 
беше враждебно настроен. 

Казах на шофьора да влезе в кабината, надвесих се над двигателя и разместих 
двете клеми. Викнах му:

– Дай старт.

Колата запали. Наоколо заахкаха. 

Веднага се качих в микробуса. 

– Буцо, ти си магьосник! – викна шофьорът.

Другите са качваха, тупаха ме по рамото. Педро седна:

– Наистина си голяма работа! 

За съжаление не само името не си знаех! Мъжът по потник устремно влезе в една от 
колите.
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Следваше стръмно спускане, укротено от завой след завой. Виждах две коли зад нас 
– караната от мъжа с тъмните очила и след него сивото пежо. Така пристигнахме в 
Шишмановци. Познах релефа на околните хълмове. Но сградите, площадът, 
улиците ми бяха напълно непознати. Нищо не знаех за тях. Не бързах да слизам, 
останах последен. Видях как двама от спътниците ми слязоха и застанаха с лице 
към двете коли. Съседката ме чакаше до вратата. Тя успокояващо ми рече:

– Остави ги. Те ще се справят с него. 

През рамо зърнах как двама от пежото и двамата ми спътници заобиколиха оня. Той 
нещо им се изрепчи, но бързешката влезе в колата си и с газ направи завой и пое 
обратно. 

– Тръгвай, тръгвай... – обади се съседката.

ВРАБЧЕ

Вървях смутен, объркан, изплашен. Какво искаше този от мен? Защо ме охраняват? 
Защо разбирам от двигатели? Как се казвам?   
Боже Господи, кой съм аз, къде съм и накъде вървя?



Усетих как ме блъска Времето. То не удря отвън тялото. То е вътре в нас. Къса 
връзките с други хора, оставя сърцето да работи с шума на забравена кола с 
работещ двигател. Външно бях се свил като брулено от сняг и вятър врабче.



И както вътре се огънах, незнаещ кой съм и къде съм, чух съседката, подир която 
вървях. Тя се беше спряла пред една порта. 

– Станко, аз зная за катастрофата в Норвегия. Остави го Педро. Аз ще те упътя. 
Вашите те чакат. Аз им се обадих. Казах им да не те посрещат. 

– Откъде знаеш за Норвегия?



Тя зае сценична поза: 

– Аз съм от службите... Зная, че имаш амнезия и не ме помниш. Трябваше някой да 
те придружи. От Норвегия искат да им пишем как сме те устроили. Няма да се 
излагаме. Знаеш ли колко много пари получаваме от норвежкия фонд?.. Аз съм от 
тук. Ето, там е нашата къща. Даже сме роднини. Затова аз те придружавам. Аз 
поисках. Аз не живея тук. Аз веднага се връщам в София. Кола ме чака в центъра. 
Но ще мина през нашите. Няма да бъде удобно да не им се обадя. Баща ми е болен. 
Залежа се. Измъчи ни... Снаха ми го гледа. Ако не се обадя, ме чакат разправии с 
нея и брат ми, а те са една досада... Аз затова не исках да идвам, но нали съм от 
Шишмановци...

Тази жена не можеше да спре да говори. При това усърдно ръкомахаше в подкрепа 
на думите си. Това до голяма степен ме успокои. Животът има и красива страна. 
Видях я като упражняваща се балерина.





– Добре. Щом като си служебно задължена, придружи ме до нашата вратница, кажи 
ми как се казват майка и татко и отивай по твоите си работи. 

– Не, не става така... Аз ще вляза с теб. Ще те представя на родителите, ще 
представя тях. Длъжна съм да проведа опознавателната среща. Ще инструктирам 
майка ти и баща ти как да се държат с теб. Те ще се подпишат, че те приемат и са 
инструктирани. Ти ще се подпишеш, че ги приемаш и познаваш... Аз съм от 
Службите и ние имаме правилници. Това е вратата. Върви след мен.

Тя отвори портата, където бяхме застанали.

– Ти как се казваш, ако не е служебна тайна?

– Аз се казвам Сийка, наричай ме на малко име. Все пак сме роднини и  вече ме 
познаваш. Това ще помогне на моята инвенция.

– Мога ли да те наричам „како Сийке“. Все пак сме роднини и ти си ми кака.

– Ти така ми казваше. Разрешено е.

º º º

Тя тръгна по пътеката към родния ми дом, вървях подир нея като успокоен робот. 
Нашата къща не беше такава, а в характерния български стил от ХVІ век! Тази 
двуетажна къща по типов проект не ми напомняше нищо. Външни стълби към втория 
етаж, половината на първия с малки прозорци-отдушници...

Нашите бяха излезли пред вратата на някакъв входен коридор. Стояха един до друг 
около шестдесет-седемдесетгодишни мъж и жена, скромно облечени, с умислени 
лица. Това не бяха моите родители, за пръв път ги виждах. Но знаех, че са те.

Майка ми беше свела поглед. Баща ми ме наблюдаваше съсредоточено. Баща ми от 
първата реалност беше с побеляла коса, с по-широко лице. Но по нещо неизразимо 
приличаше на този човек. 



Жената беше по-млада и понагласена. Лицето ѝ излъчваше увереността, че е 
очаквала това да се случи. По физиономия и реакция беше пълно копие на майка 
ми. Но „истинската“ ми майка беше селска жена. Тя никога не би си сложила ботокс.  



– Аз предлагам да влезем вътре! – каза кака Сийка.

Те се обърнаха мълчаливо и влязоха. Ние подир тях. Бях последен. Озовахме се в 
тясна трапезария-кухня – готварска печка, до нея кушетка, нещо като шкаф със 
съдове, чешма, по средата маса, покрита  с мушама. Два ъглови прозореца, върху 
които висяха пердета с избледнели щамповани рози. Бледите рози затваряха 
пространството и придаваха характер на стаята. Точно срещу мен на стената 
висеше добре рамкирана снимка от началото на петдесетте години. Разделеният 
Берлин! Хрушчов още не е издигнал Стената. Познавах тази снимка. Това беше 
снимката от нашата кухня!





– Направи му впечатление снимката – забеляза кака Сийка.

Баща ми рече:

– Купих я по интернет!  Принт е. Годините, когато в Света всичко беше ясно. Сега е 
такава бъркотия... – това вече беше гласът на баща ми.

– Предлагам да седнем! – нареди кака Сийка.

Седнахме.

– Чичо, стринке, сега съм по служба... – тя рязко смени тона. – Драги родители, това 
е  вашия син Станко, който не сте виждали от пет години, когато последно отиде да 
работи в приятелска Норвегия. Там той, както знаете, претърпя тежка катастрофа и 
по чудо беше изваден навреме от горящата кола. Норвежките лекари, както и 
грижите на нашето правителство, донесоха този положителен резултат. Нашият 
обичан Станко е здрав и няма никакъв проблем в организма му, но не помни нищо. 
Това се нарича амнезия. Амнезия! Драги родители, моля ви да запомните тази дума. 
Станко е вашия син, но не помни нищо...

Прекъсна я баща ми:

– Сийке, кажи, може ли да ходи по нужда сам, да яде сам и какво може...  Какво не 
може или не знае, ще се оправим.

Сийка веднага откликна:

– Станко може и знае как да ползва тоалетна, баня, може да се храни сам, да си 
приготвя храна и облекло, може да се пере, да се бръсне, да ходи, да тича, да 
шофира, да си купува билет за автобус, да се качва и слиза сам от микробус... Ние 
сме го проверили. Но той не помни името си, вашите имена. Каквото сега му се 
каже, помни го.

Кака Сийка се обърна към мен:

– Драги Станко, това са твоите родители. Това е твоя роден дом. Това е вашата 
кухня. Това се нарича готварска печка, това – кушетка, това пердета, това чешма, а 
това е маса и ние седим на столове...

Пак се намеси баща ми:

– Сийке, това е достатъчно. Вече си свободна. Казаха ни, че трябва да се подпишем. 
Давай да подписваме и иди да видиш баща си. 

Кака Сийка сякаш чакаше тази подкана. Извади от чантата си две папки с някакви 
листове, прихванати с телбод. Даде ни по една химикалка. 

– Химикалката остава за вас. Тя е сувенир от службата и спомен за вашата първа 
среща, след като Станко катастрофира в Норвегия и получи пълна амнезия.

Тя подаде едната папка на жената, която беше моята майка:

– Подпиши се срещу името си на двете места. С първия подпис потвърждаваш, че в 



твое присъствие съм ви представила сина ви Станко. С втория подпис 
потвърждаваш, че си инструктирана, че сина ти Станко, който не си виждала от пет 
години, тъй като отиде да работи в приятелска Норвегия и че там той, както знаеш, е 
претърпял тежка катастрофа с изгаряне на автомобила, но по чудо е бил изваден 
навреме от горящата кола и че... 

– Сийке, спри! – прекъсна я баща ми.

Кака Сийка безропотно се подчини, обърна се към мен и ми подаде другата папка:

– Станко, ти тук се подписваш, че си бил придружен до родния си дом в родното си 
село Шишмановци. Ти само веднъж ще се подпишеш.

Подписахме се, тя прибра папките.

Пак се обади баща ми:

– За нас няма ли по една папка, да знаем какво подписахме.

Тя се засегна:

– Не се полага. Документите са на английски и ще бъдат подпечатани в службата 
със сух печат и техни заверени копия от външно министерство ще заминат с 
дипломатическа поща до Букурещ, защото в София няма норвежко посолство, което 
беше закрито поради правене на икономия от приятелска Норвегия, където вашия 
син...

– Сийке, спри! Отивай да видиш баща си и ни остави. Ние ще се оправим.

Тя млъкна без възражения. Закопча си чантата, делово се ръкува с трима ни за 
довиждане, отвори си устата да заговори пак, но баща ми я прекъсна с решително 
„шшт!“. Кака Сийка с горда осанка напусна кухнята, майка ми излезе да я изпрати. 
Двамата мълчахме.

º º º

– Ще пиеш ли една ракия? – запита баща ми и запали цигара.

– Ще пия – отговорих.

– Да се върне майка ти. Не бива зад гърба ѝ да почваме... Сийка ми беше ученичка. 
Сещаш ли се?.. От малка си е такава. Като човек не е лоша. Все хвърчи нависоко. А 
там въздуха рядък, мозъка страда от кислороден глад. 

Майка влезе. Постави пред нас по една водна чаша. Баща ми измъкна под масата 
дамаджана, напълни моята чаша, напълни си неговата. Още прав рече:

– А наздраве. 

Чукнахме се, той отпи сериозна глътка. Допълни си чашата, допълни моята и прибра 
дамаджаната под масата. Майка на чешмата правеше салата. 

– От суеверие не сложихме масата... Младежо, ти наистина ли имаш амнезия? – той 



ми зададе най-смисления и труден въпрос. –  Имаш ли белези от изгарянията?.. Ще 
ти кажа какво ние знаем. Разговаряхме по скайпа, преди ти да тръгнеш за новия 
обект около 10 часа сутринта. Ние тук късно вечерта гледахме някакъв филм...

– Беше минало дванайсет – уточни майка ми. Това беше гласът на майка ми. Тя 
беше поднесла салатата и седнала при нас с чаша вода.

– Може... Научихме за катастрофата по телефона. Да сме предупредени. Да не 
научаваме от радиото или телевизията. На другия ден дойдоха двама души. 
Българин и норвежец. Не зная какъв беше норвежеца. Представи се, че е от 
посолството в Букурещ. Българинът превеждаше. Не разбрахме как се е запалила 
колата. Обясниха ни, че си  много обгорен, но първа и втора степен, малки участъци 
по-тежко. За твой късмет, зад теб се е движел автомобил на военна реанимация. 
Бяха те поставили в медикаментозна кома и на апаратна вентилация.

– Първо го бяха закарали в болницата – уточни майка ми.

– Когато ни съобщиха, казаха, че си в болница. Тогава са те поставили в 
медикаментозна кома. Имало опасност от усложнения. Прилагали най-модерни 
методи и лекарства. В добрия случай можело да няма и белези, но ако се получели 
усложнения, животът ти щял да бъде в опасност. На този етап не можело да отидем 
до Норвегия, за да те видим или да бъдем наблизо.

– Нещо мътно имаше в обясненията му – намеси се майка ми. – Той знаеше немски. 
Като започнах да го разпитвам, се видя, че увърта. Не беше очаквал, че ще говори 
директно, а не чрез преводач.

– Така беше!.. Двамата сме с немски. Майка ти беше учителка по български, но 
завърши немска филология в ГДР.  Аз там учих оптика.

– За да станете учители в Шишмановци?! – възкликнах.

–  Ще трябва и за нас да ти разказваме всичко... Ще го оставим за по-късно. 

– Довърши разказа, какво знаем за катастрофата – подсети го майка ми.

– Норвежкият дипломат взе имейла ни и пое ангажимент веднъж седмично да 
съобщава за състоянието ти. Стана ясно, че няма да ни пуснат в Норвегия при теб. 
Той си спази обещанието. На десетия ден имаше някакъв проблем. Оправиха го. 
След две седмици ни съобщи, че има нов. Не могат да те извадят от комата. С 
кожата ти вече всичко е наред. Ще успеят... Разровихме се в интернет четиримата – 
ние с майка ти и сестра ти с мъжа си. Ти си работил на военни обекти... Не помниш! 
Няма проблем. Работил си на военни обекти. По времето, когато стана 
катастрофата и ти си бил в изгорялата кола, в района на селището, в което казваше, 
че живееш, се е провеждало военно учение. Попаднахме на едно съобщение в 
немски форум, че на това учение от разстояние са били подпалвани по неизвестна 
технология различни обекти – къщи, коли, машини. Съобщението изчезна. Стоя 
само няколко часа... Четиримата предполагаме, че си работил там и е станал гаф... 
Ти беше в кома пет месеца без два дни – от 15 май до 13 октомври... Тогава ни 



съобщиха, че при излизане от комата имаш пълна амнезия. Сестра ти  смята, че е 
нарочно. Бил си в кома, за да получиш амнезия. Да не помниш нищо за 
експериментите, след като си пострадал... С майка ти мислим, че може да е случаен 
резултат... От тази вечер и аз започвам да се съмнявам. Сийка работи в тайните 
служби. Предполагам, че е някакво техническо лице. Тези подписи приел–предал на 
документ, от който не ни оставят копие, ме смущават. Онзи ден ме срещна един 
нашенец на улицата. Той е началник на Сийка. Бил си дошъл за уикенда. Иначе той 
не си идва с години. Случайно дочул, че тези дни ще пристигнеш в София и 
директно ще си дойдеш вкъщи. Ще те придружавало лице, за да не се загубиш. Да 
не разпитваме за нищо придружителя ти. Все едно, той няма да знае нищо, освен 
къде ни е къщата и как изглеждаме ние.

– Това не го знаех – рече майка. – Чакайте да донеса една снимка.

Тя излезе.

– Хайде наздраве, моето момче! – чукнахме се отново. – Когато ти казвах да не 
заминаваш в Норвегия, ти не ме послуша. Щял си да бъдеш началник-обект и то 
много важен обект. Не знам колко хиляди евро на  месец. Постоянна работа. Ранна 
добра пенсия. Какво получи? Амнезия! Да не ти казват как се казваш, за да те 
вържат – да си дойдеш на село, пред вратата на родната ти къща да ти съобщят как 
се казваш. А сега седиш срещу мен и не знаеш не само дали аз съм ти баща и 
жената, която излезе, дали ти е майка, имената ни не знаеш, сине! Това спечели от 
големите пари и голямата пенсия!.. Искам да ти кажа, Станко, ти си мое дете, моя 
кръв. Ще се грижим за теб, няма да те изоставим. Ако амнезията ти е предизвикана, 
моля се на Бога, да е поправима, а да не са те лишили от памет до живот.

Майка се върна. Носеше албум със снимки. Седна. Извади една снимка и ми я 
подаде. На нея бях аз и някакъв непознат възрастен мъж с важен вид, който беше 
преметнал ръка през рамото ми.

– Познаваш ли този, дето е до теб? 

– Не.

– Това е генерал Трифонов. Същият, дето е срещнал баща ти. Ти ни изпрати 
снимката по скайпа.

– Ето, той се развълнува. Събуждат се в него спомените! – възкликна баща ми.

Наистина се бях развълнувал. Не моят образ и прегърналият ме през рамо генерал 
ме разтресоха, а контурът на снежната планина зад нас. Това беше планината, 
която се виждаше от къщата ни с Невена в Норвегия. В тази къща тя забременя. 



 

Успях да промълвя:

– Напомня ми на планина, където съм ходил на ски.

– Чудесно! – възкликна баща ми.

– Откъде е снимката? – запитах.



– От Норвегия!

– Планината, на която ми напомня, е в Австрия.

– Нищо, нищо... Да не бързаме.

Изпих на екс чашата с ракия. Поисках вода. Нахвърлих се върху салатата. Изпих 
водата. Станах, измих си ръцете на чешмата, после отидох до прозореца, вдигнах 
пердето и видях собственото си отражение. Вършех всичко това бързо, като 
подгонен. Споменът за Невена и детето ме заля с вряла вода. Исках да тичам. 
Казах:

– Ще изляза да се разходя из селото.

– Ще дойда с теб! – откликна баща ми.

Двамата ме гледаха загрижени. Бяха разбрали, че съм силно развълнуван.

– Не! Искам сам да походя.

Изхвърчах навън. Чух, че те се запрепираха помежду си. Наистина се затичах, свих 
по друга улица. Нямаше никакво осветление. Баща ми викаше зад мен да го 
почакам, разлаяха се кучета. Едно ме подгони. Успя да захапе клина ми. Усетих как 
зъбите му се плъзнаха по кожата на крака ми. Като ножица ме щипнаха и аз се 
разбеснях. Нахвърлих се с голи ръце върху песа, хърбав помияр. Хванах го с крясък 
през врата и не толкова моята сила, колкото реакцията ми, го подплаши и той се 
изтръгна, като ме одра с ноктите си по ръцете. Избяга кучето и се шмугна в двора 
си... Друг човек се развика: „Кой, кой там...“ Потичах още малко. Исках да изляза от 
селото. Мушнах се в някакъв храсталак, седнах и се разревах. Колко време съм 
седял и ревал, не зная. Като се поуспокоих и почнах да си бърша лицето и носа, 
разбрах, че съм седнал до сметището на селото. Стегнах се! Рекох си шепнешком 
сакралните изречения: „Спокойно, Емо, иначе до живот ще те затворят в лудница! 
Тази реалност няма нищо общо с твоята!  Тези хора са неорганизирани, 
безразлични, мързеливи и зли. Погледни само къде си хвърлят боклука!“ Въпреки 
смрадта успокоих дишането си и чак тогава се измъкнах от храстите. Недалеч 
зърнах силует на мъж.    

– Станко, Станко... – беше човекът, който тук ми беше баща.

Спрях се. Той дойде до мен. Въпреки тъмнината видях и усетих тревогата му. Бях 
готов за такива обяснения:

– Прощавай за поведението ми. Животът ми е провален!  Аз съм социален покойник. 
От лекарите в Норвегия зная, че съм имал успешна кариера, бил съм експерт с 
добър доход... Сега съм нищо! От време на време ми става много тежко.

– Не се притеснявай. Всичките пари, които ни изпращаше, сме ги запазили. Едно 
евро не сме похарчили. Норвежците казаха, че ще имаш до края на живота си добра 
пенсия, а ако имаш жена и деца, пак ще ти помагат.

Като каза „жена и деца“, все едно ме удари в корема. Този път запазих 



самообладание.

– Изпращах ви парите, за да си покривате нуждите. Трябвало е да ги ползвате. 
Неловко ми е...

– Ти си мое дете! Не бери грижа за нас – повървяхме в мълчание. Повтарях си наум 
сакрални фрази.

Майка мълчаливо ни посрещна на портата. На десетина метра от портата беше 
сивото пежо. Влязохме вътре и тогава се видя, че ръцете ми са изподрани. 

Последваха обяснения, промивки, вайкане.

– Тук е планина, нощем става хладно. Дрехите ти пристигнаха вчера. Горе са в 
стаята ти. Не съм пипала нищо... О-о-о, и клина ти е продупчен. Чие ли е това куче... 
Събувай клина! – нареди майка ми. – Събувай!

Събух се механично. Бях безволев механизъм.

– Ето, Цеко, виж левия му крак... Белезите.

– Нищо не е! – реагира баща ми. – Отдалеч не се виждат. Придават му 
мъжественост! Дамите ще настръхват... Той ходи с панталони.    

– Не е успяло да те ухапе. Одраскало те е.

Почти не усетих спирта. 

– Иди горе, прегледай си багажа и обуй други панталони... Цеко, заведи Станко да си 
подреди багажа.

Той рече „ела“ и ме поведе. На вратата се обърна:

– Симке, сложи масата да вечеряме.

СТАНКО

Цеко и Симка се казват родителите ми. 

Казвам се Станко Цеков Михайлов! 

Прогимназия съм учил в Шишмановци, завършил съм  английска гимназия в София. 
Като ученик съм започнал да скачам с парашут и да летя с парапланер. Започнал 
съм да следвам двигатели с вътрешно горене, от трети курс съм се прехвърлил на 
земекопни машини.  Магистратурата ми била по горивносмазочни материали. 
Работил съм на метрото една година и съм заминал на специализация в Щатите. 
Баща ми мислеше, че оттогава съм при военните. Върнал съм се в София. Бил съм 
го лъгал, че работя в малка фирма за електромотори, свързана с метрото. 
Конструктор съм. Първият ми патент бил „дюза за пожарникарски маркуч“. Имал съм 
и други патенти. Те не знаеха какви са. Може да са за нови видове бургери – 
пошегува се майка ми. После съм работил в министерството на отбраната една 
година, една година съм бил в Германия и пет години в Норвегия. За личния ми 



живот не знаеха нищо. Когато ме питали няма ли да се женя, съм се шегувал....

Видях два свои парапланера. Бяха в гаража. Там имаше и фолксваген пасат. Бил 
мой, а аз кола не карах. Нямах книжка. В багажника имаше палатка и спален чувал. 
В гаража беше тъпкано с принадлежностите на спортна натура – ски, надуваема 
лодка, мрежа с топки, щанги, че и лък с колчан. В него имаше няколко стрели...

Увличал съм се по високото планинарство. Бил съм бродил из Алтай. Качвал съм се 
на връх „Сърп и чук“. Били сме цяла компания. Изпратил съм им снимки. Не посмях 
да ги разглеждам.

Цял ден прекарах с баща ми, присъединяваше се майка ми. Тя се занимаваше с 
подреждане на гардероба ми.

Разпитвах, те говореха, показваха ми едно-друго. Обрахме една лятна круша. 
Пренаредихме двадесетина четириметрови талпи. Измихме едно буре. Идваха 
съседи, но до портата. Майка ги посрещаше и отпращаше.  

Вечерта разговаряхме по скайпа със сестра ми. Мъчително и неловко. Тя се 
разплака, мъжът ѝ се усмихваше принудено. Не познавах тези хора. Клара и Ханс. 
Викал съм ѝ „како“. Десет години по-голяма. Децата им, две момчета, се показаха 
само, за да махнат с ръка: „Здравей вуйчо“. Говорели български. 

Не знаех как да се държа. Изпотих се, все си намествах възела на вратовръзката и 
разтягах устни – радвам се значи. Майка ми ме погледна и побърза да приключим 
разговора. Яденето изстивало. 

Докато тя слагаше масата, се качих в стаята си да се преоблека.

Движен от инерцията на деня, бях взел душ, бях избрал костюм и вързал 
вратовръзка. При скайп срещата инерцията на деня се изпари и увиснах. 

Смених ризата. Подвоумих се дали да не сменя и костюма, но се спрях от ударилата 
ме като камък в главата мисъл: Кога съм слагал вратовръзка?! Как успях да я 
вържа?!  Кога съм купувал костюм?!..

Механично бръкнах във вътрешния джоб на сакото и оттам извадих визитарник. 
Беше празен.

Забърках по джобовете на другите три костюма. Мобилен телефон, презерватив и 
жетон от Лас Вегас за 5 долара. Жетонът ме свести, но дали съм ходил дотам, не се 
сещах. Легендата с анамнезата не ми беше нужна. Нямаше легенда.

Седнахме на кухненската маса и продължихме дневните разговори. Разказите за 
произхода на селото ми бяха познати, но имаше важни особености. Двама от 
синовете на прародителя Цеко станали монаси и се нарекли Михаил и Гаврил, а 
третият син – Шишман, създал селото. Неговата жена се казвала Симка. Църквата в 
селото била посветена на Свети Георги, защото Свети Георги бил наказал 
преследвачите на дядо Цеко и му дал самодивата за жена. Това станало при 
Самодивската чешма, дето е под Буцата.... 



Тези ми родители бяха много свестни хора. 

 º º º

А онези? Онези от Архангел Михайлово!

Как аз съм този, който съм, а тях ги няма? Наистина ли ги няма, или те са тези, които 
виждам?

– Баща ми – обърнах се към него днес. – Как ми викаха децата, като бях малък? 
Какъв ми беше прякора? 

– Кривоносия.

На нещо ми напомни този прякор.

– Защо са ме наричали така?

– Американски филм за чикагска банда. Босът им беше Кривоносия. Ти като 
главатар на момчетата... Беше горд с прякора си. Помниш ли това?

Не му отговорих. Той продължи:

– Помниш ли, че искаше да станеш фотограф?

Тогава се сетих. В къщата ни в Архангел Михайлово баща ми беше заровил в мазето 
бутилки карловски мискет, подарени му  от негов набор, шеф на  „царската изба“. 
Отплата за  услуга за достъп до немска клиника, където му изрязали някаква 
пришка. Част от бутилките бяха наречени за моята сватба.  

Запитах баща ми:

– Откъде ми дойде това в ума? Правя снимка в мазето. Ти си с каскет. В стара ясла, 
пълна с пясък, ми показваш къде са трите бутилки за моята сватба, къде са 
бутилките на сестра ми, къде са за кръщенето на първото ми дете.... И други няма. 
Девет бутилки. 

Баща ми се разтрепери от вълнение.

– Чудесно, момчето ми!... Бутилките са там. Искаш ли да отворим някоя?..  Бъди 
спокоен. Вдясно от вашите съм ровнал моята контрола. От нея имам още две. 

Да-а-а... Това беше той. За пръв път след завръщането си му казах „тате“.

– Тате, друг път.

След малко той започна да се смее:

– Помниш ли, че като бяхте деца, ви плашехме с таласъм в мазето?.. Не искахме да 
влизате там. Слагахме отрова за плъхове.

– Това не го помня. 

Вечерта майка ми показа албума с моята снимка от мазето. Баща ми и тогава е бил 



с мустак.

Погледнах се в огледалото над кухненската чешма. Да! Носът ми не беше крив. 
Човек така свиква с лицето си, че спира да го забелязва. Поглежда се в очите и това 
е. Той е. 

Мярнах за миг зад себе си призрачна фигура. Сякаш чух гласът й: „Отивам си, 
Емо!“...

Обърнах се. Нямаше нищо. 

Седнах умислен на масата. Поисках пак да се свържем със сестра ми, но не 
успяхме. Тя не беше на връзка.

По едно време ми се стори, че мога да им разкажа всичко. Добре че се спрях. 
Станахме от масата след един часа. Те бяха свикнали да лягат късно.

Като тръгнахме да лягаме, баща ми се сети:

– В събота имаме общ семеен празник – той видя, че се смутих. – Бъди спокоен. 
Няма да има много хора. Ще дойдат чичовците ти и лелите ти. Те са сигурни... Леля 



ти, сестра ми, няма да дойде. Счупи крак....  Има време да се видиш и с другите. 
Едно по едно. Днес е четвъртък...

– Вече е петък – намеси се майка ми.

– Значи утре братята ми са тук и някои от децата им.

Лежах в стаята, в която съм проходил и проговорил. Тук съм израсъл. 

Бях буден. Вторачен в белия таван. 

Не стоя на облаче и не съм Архангел Михаил, нито съм Свети Георги! 

Защо откакто се видях на улицата, проснат върху килимчето, не потърсих 
фотоапарат? Защо когато в хотела се ровех в интернет, незнайно как се озовах на 
сайт за немски огнехвъргачки от Втората световна война? Чак когато се усетих, че 
пиша коментар за устройството на един от моделите, се сепнах – какво разбирам аз 
от огнехвъргачки?! Какви са тези термини, които употребявам? Та аз не зная немски! 
Какви ги пиша? Наистина не можех да прочета написаното. Изтрих коментара. 
Леглото се люлееше от пулса ми. Изпотих се и си взех душ. Защо днес, като 
разглеждах парапланерите, изведнъж запитах къде е сбруята? „Сбруя“, защото 
парапланерът е моят небесен кон! Баща ми се зарадва, че съм се сетил за нея, а аз 
се обърках. А като брахме крушите и опитах една от тях, пред мен възникна щур 
образ. Дете съм. Покатерил съм се по тази круша, клонът се чупи и аз падам. Баща 
ми, сякаш надникнал в мен, рече:

– От това дърво ти веднъж така падна, че ни изплаши. Не можеше да си поемеш 
въздух... 

В тази реалност аз бях друг човек!

Изпитах облекчение от тази мисъл и съм заспал.

º º º

Отидохме с баща ми до общината, за да си взема личната карта. 

От сивото пежо излезе ниският мъж и тръгна подире ни. Баща ми не трепна. Като 
стигнахме общината, ниският се изравни с нас и каза:

– В кабинета на кмета. Там ви очакват.

Тогава, тогава реших да си изясня нещо:

– Какво искаше този мъж, дето от Буцата подкара подир микробуса? Искаше нещо от 
мен.

– Разпитахме го. Припознал се. Някакъв българин го бил фотографирал  в Париж, 
докато карал колело по бански и пуснал снимката във Фейсбук, без да го пита. Беше  
помислил, че Вие сте този фотограф...

– Защо е карал колело по бански? – зададох въпроса си и се сетих: „Што ме сликаш, 



мамлазе? “

С разтреперани колена влязох в общината. Баща ми остана отвън. Вътре имаше 
двама. Единият на бюрото на кмета ми даде личната карта и шофьорската книжка. 
Подписах се на две места. Другият, седнал на дългата заседателна маса, се оказа 
представител на моята банка. Той ми връчи три нови кредитни карти. Върнах 
старата виза. 

Вече навън, последвани от ниския, баща ми промълви:

– Тези не са от селото. На площада видя ли софийската кола? Общината е пуста, 
никой друг нямаше. Сине, сине, дали е добре да си толкова пазен, не съм сигурен... 
Грижат се за теб. Това е добре, но... Трябва да се срещаш с хора. Да разговаряш... 
Ти трябва да предприемеш нещо. Ако не знаеш какво, кажи. 

РОДНИНИТЕ

Баща ми ме беше подвел.  

От сутринта заприиждаха. Спираха с колите по улиците. Отдалеч надуваха 
клаксони. Слизаха с викане. Заприиждаха и роднините от селото и дворът се 
напълни с непознати. 

Прегръщаха ме, целуваха ме, тупаха ме по рамото. Самите те се прегръщаха 
помежду си, сякаш не се бяха виждали. Взаимно се разпитваха. Станко, батко 
Станко, брат'чеде, чичо, вуйчо, лелинчо, копеле, момчето ми... 

Дете носеше котка и искаше да ми я покаже. Котката се изскубна и го одраска. То 
писна. Дотича майката и го напляска. Защитих го, то още повече се разрева.

Майка ми поведе  множеството с присъединили се съседи към ресторанта в 
центъра. Беше го запазила и поръчала менюто. Разпореждаше се... „Нали не си 
повярвал на баща си?“ – ме запита. 

На площада беше спряла джипка с тъмни стъкла. „Жандармерия“. 

Баща ми ме гледаше особено.

Продължаваха да ме дърпат отвсякъде, стремях се да си наложа усмихната маска, 
но не успях. Оглеждах се. Мъчех се да запомня лица, имена и да не разберат, че 
съм друг. От напрежение маската ми беше на уморен, трудно дишащ пребледнял 
човек.  





Вдигаха се наздравици. Пих някаква лимонада. Изядох едно кебапче. Докато го 
дъвчех, попаднах на дребно камъче. Откъде се е появило в кебапче? Дори не 
мислех за това. Не знаех да го изплюя, или да го глътна? Преглътнах го. 

Изненадан от себе си,  наблюдавах своя род. Вече знаех проблемите на тази 
България – заминаването за чужбина е взело размерите на епидемия. Защо моите 
роднини бяха в пълен комплект? 

Отговорът дойде от големия брат на баща ми. Имах чувството, че някъде съм го 
виждал. Той взе думата. Знаех, че миналата година беше навършил осемдесет. 
Петнадесет години по-възрастен от баща ми. Аз бях кръстен на него. 

– Добре дошли на всички – от Гърция, Италия, Германия, Франция, Англия и 
Норвегия, той кимна към мен... Всяка година се събираме и е хубаво, че се 
събираме. Да е жива и здрава Симка за организацията. Със всекиго да се свърже, 
дата да определи, благодаря ти, Симке, от името на всички. Някои не са могли да 
дойдат. Нищо, догодина. Лошо е, че се пръснахте, деца. Какво да се прави... Не 
само вие се пръснахте. Много, много напуснаха страната... Лошото е, че я напускат 
умни хора с характер! Толкова малко останаха от тях, че не могат да създадат 
плътно ядро. Мозък и сърце на държавата!.. Пожар мина! Силно обгоряхме. 
Институциите загубиха памет. Обхвана ги пълна амнезия. Не знаят кои са и защо са. 
Не действат системно и целенасочено. Няма хора!.. Такова е положението. Хайде, 
добре дошли. Добре сме се видели. Наздраве за Симка, наздраве за селото, 
наздраве за България! 

Отдъхнах си.    

Не бях причина за събирането на рода. Наведох се към баща ми:

– Колко живеят в чужбина?

– Всичките. В България са само чичо ти Кольо и чичо ти Станко. Леля ти Пена е в 
Германия, гледа внуците. Леля ти Кева е в Италия, и тя гледа внуци. Сестра ми е 
тук... 

Стана ми студено. Около дългата маса на рода седяха поне три десетки семейства. 
Тридесет дома. 



Събираха се веднъж в годината. Докога? Никой не знаеше.

Днес отсъстваха десетина, догодина повече и така ще се стопи и изчезне 
небивалото село. На негово място ще стане пустош или къщите ще оживеят с други 
хора.

Влязохме в  единадесет, в три часа всички започнаха да стават и да си тръгват един 
по един. Пак дандании, прегръдки, целувки.

Дръпнах баща ми настрана.

– Аз ще се върна в София. Ще пътувам с чичо Станко и чичо Кольо. Говорих с тях. 
Имат едно място в колата.

– Какви ги говориш? Не те пускам никъде!

– Помисли! Как ще живеем тук? С пежо пред портата, джипка на  жандармерията, 
ако изляза из селото... Трябва да отида до министерството, за да се разбера с тях... 
Бъди спокоен, пежото е с мен.

Баща ми се замисли. 

– Прав си. Ще дойда и аз!

– Не. Не бива майка да остава сама.



15 МИНУТИ

Излязох от ресторанта. Баща ми отиде при майка. Видях как тя се разплака.

Колата шофираше дъщерята на чичо Станко. Тя се връщаше в Гърция. До нея 
седеше мъжът й. Грък. 

Зад нас беше сивото пежо. 

По целия път братовчедката, чието име не запомних, говореше ту с мъжа си на 
гръцки, ту се караше на баща си. 

– Защо си облякъл тази риза? Тя не ти отива. Яката ти е протрита.

Брат му, чичо Кольо, подхващаше репликата:

– И аз му казвах! Нито едно гадже няма да свали с тази риза... Чу ли, бате? 
Събличай ризата.

– Гол ли ще ходя? – чичо Станко се преструваше на глупав.

Братовчедката започваше да обяснява на мъжа си цялата история с ризата. След 
малко щеше да подхване баща си, че лошо се е обръснал.

Гледах навън през прозореца и се чудех при кого да отида в министерството, за да 
се разбера. Там едва ли има човек с такава компетентност. Да отида в 
министерството, и ще проведа разговори, за да се ориентирам. Ще решавам на 
място.

Поехме по пътя за Петрохан.

º º º

Чичо Станко започна да се върти:

– Дъще, нали знаеш, миличка, къде да спреш?

– Няма да спра при глупавите ти буки. Всеки път, всеки път... Омръзна ми! 
Закъсняваме. На мен ми предстои път до Солун. Ще пристигна по нощите.

– Дъще, миличка, трябва да спреш. 

Обади се чичо Кольо:

– Той иска да пикае. Ако не спреш, ще се напикае и ще ти умирише колата. 

Братовчедката изпухтя, пусна картечен откъс на гръцки. Мъжът ѝ реагира и по гласа 
му се разбра, че подкрепя искането на чичо Станко.

– Добре, ще спра. Десет минути. Забавиш ли се, тръгвам. Ще те оставя в гората. 

Тя отби и спря. Зад нас се нареди пежото.

Братовчедката и по негов адрес се изказа. Чичо Станко с пъшкане слезе и се 



затътри към гората. Познах мястото. Изведнъж си представих чичото от разтърсила 
ме гледна точка. 

Точно тук, хванати за ръце, стояхме  с Невена. Сепнат, се заоглеждах.

Видях надолу по пътя, на стотина метра от нас, женска фигура с раница на гърдите. 
Изглежда чакаше на стоп. Отгоре по пътя идеше автобус. Ечеше песен от него:

Прекрасна си мила Родино,

когато човек те обзре

с Балкана и твойте градини

от Тимок до Черно море.

Автобусът ни подмина, закри за миг жената край пътя, спирачките му изскърцаха и 
видях как тя се качи.



Спуснах се към пежото. 

– Обръщай! Гоним автобуса...Това е заповед! – вече седях на задната седалка.  

Без повече подкани и с една забележителна маневра, пежото пое надолу. 

– Имаме на разположение петнадесет минути. Петнадесет минути да го стигнем, да 
го спрем и аз да се кача в него. Нито миг повече! 

– Слушам! –  отвърна шофьорът.

– Нямаш избор! – казах, а той се усмихна като радостно подчинен.

Вече знаех. Моето премеждие като провалил се Архангел Михаил е било изпитание. 

Тя е в автобуса с бебето. Щяхме да се хванехме за ръце и балонът на 
пространството щеше да изпука. 

Двете реалности щяха да станат една.



ОПИС НА КАРТИНИТЕ И СНИМКИТЕ

корицата – Egon Schiele – Selbstbildnis mit kariertem Hemd, 1917.
втората картина – дамата – Àngeles Caso – Spanish journalist, translator and writer. Уикипедия. 
третата картина – Thomas Alexander Harrison, En la Arcadia, hacia 1886. Oleo sobre lienzo, 197 x 290 
cm, Musée d'Orsay, Paris.
четвъртата картина – разходка с чадър – Claude Monet, Efecto del sol bajo los alamos, 1887. oleo sobre 
lienzo, 74.3 x 93 cm, Staatgalerie, Stuttgart, Alemania.
петата картина – срещата с речното чудовище – Gustave Doré, Andromeda encadenada, 1869. oleo 
sobre lienzo, 172.7 * 256.5 cm, Coleccion particular.
шестата картина – резсейващото се чудовище – https://www.rijksmuseum.nl/en/general-
information/opening-hours-and-prices/objects#/AK-RAK-2007-1-A,9
седмата картина – бащата – Chaim Soutine, Hombre con sombrero, 1919-20. oleo sobre lienzo, 130 x 
65.1 cm, Coleccion particular.
осмата картина – улицата – Google Earth Pro
деветата картина – паметника – Омда

https://www.rijksmuseum.nl/en/general-information/opening-hours-and-prices/objects#/AK-RAK-2007-1-A,9
https://www.rijksmuseum.nl/en/general-information/opening-hours-and-prices/objects#/AK-RAK-2007-1-A,9


десетата картина – улица преди кръстовище – Google Earth Pro
единадесетата картина – голямата сграда с червена тента – Омда
дванадесетата картина – общ поглед на Невен при реката – Google Earth Pro
тринадесетата картина – общ поглед към Невен през нощта – William Degouve de Nuncques, Paisaje, 
efecto noche, hacia 1895. Pastel sobre papel, 49,2 x 66,7 cm, Musée d'Ixelles, Bruselas, Belgica.
четиринадесетата картина – илюстрация за строителни парцели – Google Earth Pro
петнадесетата картина – домът на Невена – "Garden at Argentueil", obra de Claude Monet. 
шестнадесетата картина – Страхил – Paul Cezanne, El bebedor, 1891. oleo sobre lienzo. 45,7 x 37,5 cm. 
The Barnes Foundation, Merion, EE. UU.
седемнадесетата картина – Google Earth Pro
осемнадесетата картина – снимка от къщата на Невена – Омда
деветнадесетата картина – Киро адвоката – Henri de Toulouse-Lautrec, El señor Boileau en el café, 
1893. oleo a la trementina sobre carton. 80 x 65 cm. Museo de Arte de Cleveland. Ohio. EEUU.
двадесетата картина – четирибуквено знаме – Гугъл имиджи "знамена"
двадесет и първата картина – леля Медия – Pieter Brueghel el viejo, Retrato de una vieja, 1563. Oleo 
sobre madera, 22 x 18 cm, Alte Pinakothek, Munich, Alemania.
двадесет и втората – моето пътуване във влака – Edvard Munch, Noche en St. Cloud, 1890. Oleo sobre 
lienzo, 70 x 56.5 cm, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo, Noruega.
двадесет и третата – гробище първо – Google Earth Pro
двадесет и четвъртата – гробище второ – Омда
двадесет и петата – гробище, картина – Anselm Kiefer (German, born 1945).
The Evening of All Days, the Day of All Evenings (aller Tage Abend, aller Abende Tag), 2014.
двадесет и шестата – облачен юрган – Омда
двадесет и седмата – пред хотела в Париж – Омда
двадесет и осмата – къщата в Родопите – скица от интернет
двадесет и деветата – мисълта на Невена – Tim Gravestock, 'A day of decision and fate' 
тридесетата – Невена мисли – Malcolm Liepke, On Her Pillows  
тридесет и първата – сънят на Невена – Oskar Kokoschka – Sleeping Woman (from The Dreaming Boys), 
1917 (executed 1907-08).
тридесет и втората – Невена, решена – ще има мъж! – Pablo Picasso – Head Of A Woman (Olga 
Picasso), 1935.
тридесет и третата – Невена разговаря с Оля – Pierre-Auguste Renoir – Deux filettes dans le jardin de 
Montmartre (Two Girls in the Garden at Montmartre), 1895. Oil on canvas, 65 x 54 cm (25 5/8 x 21 1/4 in.). 
@ Christie's Images, London.
тридесет и четвъртата – площадът с писоара – Омда
тридесет и петата – Анел Денол – Boris Grigoriev, Autorretrato, 1916. Oleo sobre lienzo, 95 х 69 cm, 
Coleccion particular.
тридесет и шестата – разтревожената банда – georgegrosz-theregularstable1917.jpg
тридесет и седмата – познати от затвора – george-grosz-hintergrund-p6_9001.jpg
тридесет и осмата – пластика на звяр – Google Earth Pro
тридесет и деветата – стадо хипопотами – Омда
четиридесета – ам – http://www.naturephoto-cz.com/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF
%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC-picture_bg-20266.html
четиридесет и първата – преследване по улицата – Aleksander Kowalik.jpg
четиридесет и втората – снимка на улицата не на фокус – Омда
четиридесет и третата – улицата към офиса – Франсоа Питру, http://www.panoramio.com/user/107566?
with_photo_id=75996751
четиридесет и четвъртата – улицата, където седяхме – Google Earth Pro
четиридесет и петата – тайнственият шеф – интернет
четиридесет и шестата – детективът, за когото Мане е мислел, че е философ – Le Philosophe 1865-
1867 – Edouard Manet.
четиридесет и седмата – сътрудникът на детектива – Jean-Michel Basquiat – Untitled, 1982. Oil stick on 
paper, 108.3 x 76.2 cm.
четиридесет и осмата – двамата сътрудници – Jozsef Rippl-Rónai, Pap? y el t?o Piacsek bebiendo vino 
tinto. 1907. Oleo sobre carton, 68 x 100 cm. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, Hungr?a.
четиридесет и деветата – странно познатите на бара – 
https://www.facebook.com/Todoenartes/photos/a.440054192696666.87590.432625356772883/1049765768
392169/?type=3 HYPERLINK     HYPERLINK   
петдесетата – слонът-автобус – Ryszard Kaja, Klub Podróżnika.
петдесет и първата – Звярът – Yashima Gakutei (1786-1864).
петдесет и втората – промяната на Невена – Pablo Picasso, Mujer con gran sombrero, 1962. Oleo sobre 
lienzo. 139.7 * 106.7 cm, Museum of Fine Arts, Houston, EE. UU.

https://www.facebook.com/Todoenartes/photos/a.440054192696666.87590.432625356772883/1049765768392169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Todoenartes/photos/a.440054192696666.87590.432625356772883/1049765768392169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Todoenartes/photos/a.440054192696666.87590.432625356772883/1049765768392169/?type=3&theater
http://www.panoramio.com/user/107566?with_photo_id=75996751
http://www.panoramio.com/user/107566?with_photo_id=75996751
http://www.naturephoto-cz.com/%C3%90%C2%A5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC-picture_bg-20266.html
http://www.naturephoto-cz.com/%C3%90%C2%A5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC-picture_bg-20266.html


петдесет и третата – променящата се Невена – Pablo Picasso, Mujer con gran sombrero, 1962. Oleo 
sobre lienzo. 139.7 * 106.7 cm, Museum of Fine Arts, Houston , EE. UU.
петдесет и четвъртата – мигновеният летеж до Норвегия – Benedetta Cappa Marinetti – Speeding 
Motorboat (Velocità di motoscafo) c. 1924. Oil on canvas 70 x 110 cm.
петдесет и петата – къщата ни в Норвегия – Edvard Munch - Starry Night, 1893 Маслени бои върху 
платно, 53 3/8 x 55 1/8 инча (музей Гети).
петдесет и шестата – снимка на норвежка гора – Google Earth Pro
петдесет и седмата – не сме сами – Hans Fredrik Gude, NOR Høifjell, 1857, ENG Norwegian Highlands.
петдесет и  осмата – дворът на чичото – Никиреев Станислав Михайлович (1932-2007) «Фросин двор» 
1989.
петдесет и деветата – работилницата на чичото – Gustav Wentzel, 1881, Maleri
шестдесетата –  отиване до Алтай – снимка от © Trytanov Vjacheslav.  
http://welcometoaltai.ru/attractions/gora_babyrgan/
шестдесет и първата – аз съм умислен – Pablo Picasso, Jacqueline sentada 1954.
шестдесет и втората – блондинката – http://fitnhit.com/health/six-preventive-measures-control-hair-
fall/19054/
шестдесет и третата – Петрохан, първата гледка – Омда
шестдесет и четвъртата – Петрохан, колата – Омда
шестдесет и петата – двамата във влака в Чикаго – Edward Hopper, En el tren por la noche, 1918 
Aguafuerte sobre papel vitela de color blanco, 26,3 x 29,7 cm, Art Institute of Chicago, EE. UU.
шестдесет и шестата – работници от Аржентина –  Antonio Berni, Manifestacion, 1934. Témpera sobre 
arpillera,180 x 249,5 cm, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.
шестдесет и седмата – вятърна мелница в Холандия – Vincent van Gogh, 1853–1890, La colina de 
Montmartre, o Vista de Montmartre con molinos de viento – 1886.
шестдесет и осмата – Наполеон – Empeador Napoleon I y su ejercito en Horseback,
Horace Vernet, 1815.
шестдесет и деветата – столовата – Monet, la casa e il giardino di Giverny.
седемдесетата – руините на Света София, картичка от Фейсбук, профил на Юруков
седемдесет и първата – PALAZZO BRANDOLINI, ITALIA (VENECIA).
седемдесет и втората – кукли – Picasso, Maya à la poupée.
седемдесет и третата – дервиш – картичка от Фейсбук, профил на Юруков
седемдесет и четвъртата – двамата с Невена – Amedeo Modigliani
седемдесет и петата – таванът в Ротондата – Villa Capra "La Rotonda"
седемдесет и шестата – ротондата, гледана отгоре – Terme della Rotonda (Катания, Италия).
седемдесет и седмата – спалнята – PALAZZO BRANDOLINI, ITALIA (VENECIA)
INTERIORS: Tony Duquette.
седемдесет и осмата – стаята преди мисията – PALAZZO BRANDOLINI, ITALIA (VENECIA)
седемдесет и деветата – първата гора – Piet Mondrian, Bosque con hayas, 1899. Oleo y acuarela sobre 
papel, 45.5 x 57 cm, Gemeentemuseum, La Haya, Holanda.
осемдесетата – приведеният човек в гората – Caspar David Friedrich, Paisaje de invierno, 1811. Oleo 
sobre lienzo, 32.5 * 45 cm , Staatliches Museum Schwerin, Alemania.
осемдесет и първата – грабливите птици – Matazo Kayama (1927-2004), Bosque helado
осемдесет и втора – изходът от гората – David Hockney, La llegada de la primavera a Woldgate, East 
Yorkshire, 2011. Dibujo en Ipad.
осемдесет и третата – пътят през буките – снимка на Галя Горанова, профилът във Фейсбук
осемдесет и четвъртата – летим над полето – Erin Hanson, Light over the Hills
осемдесет и петата – възседналият планината – снимка на Севделин Атанасов от профила му във 
Фейсбук. 
осемдесет и шестата – Архангел Михаил убива дърваря – http://www.imanipraisesda.com/the-power-of-
satan 
осемдесет и седмата – Архангел Михаил убива двама и пуска третие – интернет
осемдесет и осмата – Девата на благословеното тайнство – интернет
осемдесет и деветата – Архангел Михаил пред Симка се въздига и сияе – интернет
деветдесетата – Архангел Михаил се въздига и сияе – интернет
деветдесет и първата – паднал върху килима – https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/03/youtube-
aladdin.jpg
деветдесет и втората – килим – интернет
деветдесет и третата – Пешо портиерът – Mieczyslaw Wasilewski – скица.
деветдесет и четвъртата – стаята в хотела – Marc Whitney-Contemporaneo – Quiet afternoon.
деветдесет и петата – сухо дърво, Миро
деветдесет и шестата – забавление, Димитър Ненкин
деветдесет и седмата – по моста – Едвард Мунк, The Scream, 1893, Национална галерия Норвегия. 

https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/03/youtube-aladdin.jpg
https://metrouk2.files.wordpress.com/2015/03/youtube-aladdin.jpg
http://www.imanipraisesda.com/the-power-of-satan
http://www.imanipraisesda.com/the-power-of-satan
http://fitnhit.com/health/six-preventive-measures-control-hair-fall/19054/
http://fitnhit.com/health/six-preventive-measures-control-hair-fall/19054/
http://welcometoaltai.ru/attractions/gora_babyrgan/


деветдесет и осмата – врабче – Ludmila Ilieva
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