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Предговор 

 
Скъпи читателю, 

  

Ние от клуб „Отвъд кориците“ решихме да обединим 

усилия и да ти покажем, че младите творци в България 

могат да създават стойностна литература, без да 

следват пазарни догми и наложени рамки, оставайки 

верни на себе си и своя мироглед. Поднасяме ти тази 

антология с най-добрите текстове от първата година 

на едноименния ни вестник с надеждата тези 27 

автори да отворят сърцето и разума ти за нашия свят 

и да допринесат да заживеем на по-добро място. 

Обгърнали сме редица теми чрез силата на словото, 

давайки трибуна на истински стойностното за всеки 

от нас.  

Целта ни е всяка година с едно такова издание да 

подкрепим некомерсиалната литература  и да дадем 

възможност за изява на творци, от които 

периодичните издания и издателствата не биха имали 

търговска изгода. Вярваме, че литературата е преди 

всичко свобода и запазваме своето себеизразяване в 

нейното име. 

 

Клуб „Отвъд кориците“ 

 

 

 



 

 

 

Цветовете на поезията  



Любомир Кючуков 

 

Inferno 

 

Седнал в стаята си, пиша 

(от много време бях планувал), 

питам себе си, намигам скришом – 

така ли е 

или ми се струва, 

че минават чужди мисли през ума ми, 

чужди стихове и спомени, 

и думи… 

Някой друг ли ставам? 

(и не дишам) 

Не, за Бога! Само през трупа ми! 

 

* * * 

 

Умират и се съживяват истини, 

наново от следите си изплуват, 

чертаят ми картини искрено, 

а после с цветовете им пируват 

и се чуват 

гласовете им отдавнашни: 

„Пуснѝ, каквото няма път!“, 

а аз от часовете дни открадвам си 

и бягам от деветия им кръг… 

 

 

 

 



* * * 

Стрък трева жълтее и откъсва се, 

поръсвам се в полепналия прах. 

Аз съм друг, а мислите са същите – 

събира се по клепките ми страх. 

Преодолях 

го досега – и пак преодолявам, 

а промяната в гърдите ми е нож опряла, 

заседавам себе си като в съдебна зала – 

със съдбата да се примиря ли? 

– Възразявам! 

 

* * * 

 

Възкресявам пак надеждата безумна 

в идеала, който сбъдна се и пазя, 

прахът в очите ми е прах елмазен 

и навикът нашепва сладкодумно… 

Но напразно. 

Аз повярвах. 

И, дете на Бога, аз ще вярвам, 

дори когато демоните шумно 

всеки стрък с устите си разяждат… 

 

* * * 

 

И прераждам се. 

Но само през трупа ми. 

Аз съм друг, ощипал съм се скришом. 

Дишам. 

Чужди мисли през ума ми. 

А аз съм седнал в стаята и пиша… 



 

 

Purgatorio 

 

Преминал съм през Ада без Вергил – 

без водач, посока, направление… 

Нетление – 

на прага на Чистилище открил 

печати седем към спасение: 

 

*** 

 

Първият печат е гордостта 

(махнете я от грешното ми чело) – 

писал съм и някой ме е чел, 

известността 

от мене е човешкото отнела. 

 

*** 

 

Вторият печат е завистта 

(вземете я, от мен я пускам) – 

благодарен съм, че вкусвам 

горестта 

към чуждия успех мъстта да чувствам. 

 

*** 

 

Третият печат е яростта 

(изгорете я, защото ме разяжда) – 

а нейните сестри са 

ревността, 



властта и непресъхващата жажда. 

 

*** 

 

Четвъртият печат е леността 

(избавете ме от сивотата, скуката) – 

усещам иначе, 

определено, 

умът ми тласка се в разрухата. 

 

*** 

 

Петият печат е користта 

(научете ме от себе си да давам) – 

защото те ограбва 

любовта, 

когато е обвързана с награда. 

 

*** 

 

Шестият печат – чревоугодие; плътта 

(наситете я с изкуство и поезия) – 

умира, прекалила от 

глада, 

загнила от телесната амнезия. 

 

*** 

 

Седмият печат е похотта 

(спасете ме от нейните обятия) – 

горчива и развратна, 

сладостта 



от нея води към разпятие… 

 

*** 

 

Изпята е 

докрая песента – 

о, вечен мой Апокалипсис! 

Очаквам след безброй еклипси 

Рая да намеря сутринта… 

  



Paradiso 

 

Раят е място, 

а не състояние – 

молим се, 

борим се, 

стигаме там. 

Така ни научиха – 

кръв, разкаяние… 

плът, синове, дъщери 

на Адам. 

 

*** 

 

Преди ни изгониха – 

взели познание, 

нашите първи 

родители бягат. 

След тях е гневът 

на Отца – мироздание – 

в децата на Бога 

изгубихме вяра. 

 

*** 

 

Това ни разказаха – 

древно предание, 

предани нам 

патриарси и папи. 

Входът към Рая 

е болка, страдание – 

толкова трябва 



за техните лапи… 

 

*** 

 

Аз пък от Ада 

понесох си раните – 

огън в ръката ми, 

нов Прометей. 

Бях на стъпалото, 

дето в отчаяние 

сетно през рамо 

погледна Орфей. 

 

*** 

 

Бях на пътеката, 

дето отбраните 

лазят нагоре 

към вечно спасение. 

Бях и утехата, 

бях съзидание – 

спях и се будех 

в непреходно бдение. 

 

*** 

 

Бях и в Чистилище – 

то излияние 

от моите устни 

успя да изтръгне. 

Бях запетая 

в Светото писание, 



Голгота видях 

и по склона ѝ тръгнах. 

 

*** 

 

Бях се забързал – 

наглед в състезание 

с моите демони… 

бягах от тях. 

После разбрах, 

че са част от съзнание, 

глас – отстояние… 

стигнах и спрях. 

 

*** 

 

Отворих очи 

и нямаше нито 

създания, 

нито пък прелестни ангели. 

Търсех врати, 

търсех скрито послание – 

скитах, а маските 

зяпаха паднали. 

 

*** 

 

Тогава разбрах – 

долепяйки дланите, 

там, 

в празнотата 

на новия ден. 



Имаше смисъл, 

за миг просветлен: 

Раят не е място, 

а състояние. 

  



Тодор Илиев (Фантома) 
 

Болница 

 

Тъмни престилки се надпреварваха 

по белите коридори. 

Сянки на хора лежаха 

и стенеха върху белите 

легла. 

Тези техни сухи ръце, изкривени 

и болни 

и тези техни очи 

може би вече вгледани в другия свят 

пускат свойте болни усмивки. 

Лампи примигваха и намигваха над 

пътуващите пациенти. 

Писък тихо раздираше 

долния етаж…. 

Забързани тъмни престилки 

се понесоха натам… 

В тази зала на градската 

бяла болница бяха надвиснали 

черни облаци… 

…сивият звън на големият черен часовник – 

сякаш тежките стъпки на 

близката смърт, 

а тя като блага гостенка 

тихо се промъкваше 

край леглата. 

Тишината и здрачът 

бавно пристъпваха 



по тези прозорци тъжни, 

с бразди от прахта и дъжда. 

Тихо дъждът дрънкаше 

по покрива сив 

газовете на бялата линейка 

се издигаха като духове 

към небето. 

Поредните тъмни престилки 

треснаха вратите и 

разтресоха се дори 

и тъмните прозорци, 

във които бяха затворени 

няколко сенки на 

отчаяни хора. 

Пламъчето там изгасна. 

Болницата. 

загаси светлините, 

почна месечината 

срамежливо 

да наднича 

зад планината. 

Някъде горе 

тишината 

беше раздирана 

от песен на птица. 

  



Храмът на обречените 

 

В мълчанието на жреците 

огънят отнема бавно думите. 

Лотосът потъва в тъмните води 

на храма. 

Слънцето огрява небосклона – 

падащи звезди към 

пясъка златист. 

 

Пясъкът бавно покрива 

пергамента на времето, 

хвърлен на жаркото слънце. 

Съдби на крале и жреци 

изчезват в поредната 

пясъчна буря, 

която ги подхвърля 

насам-натам. 

Накрая остава мълчанието  

на поклонниците в храма 

на обреченото Слънце. 

 

Лунният лъч 

разпори небето. 

Оттам изскочиха съзвездията 

в свирепа битка 

за доминиране на небето. 

Пирамидите съхраниха 

спомените редом 

до фараоните, 

затворени в саркофази 

на вечността. 



Марина Лафазанска 
Психиатрична песен 

 

Гледам към тавана бял, 

но виждам сини небеса. 

Някой към тях е полетял 

да постигне чудеса. 

 

Прозорецът широко е отворен, 

зад него пък е тухлена стена. 

Чувствам, че съм тук затворен, 

а искам просто свобода. 

 

Опитвам се да полетя, 

но в тавана все се удрям. 

Искам нещо аз да сътворя 

и вятърните мелници да бутна. 

 

Ала всъщност си седя 

на електрическия стол. 

От ужас почвам да крещя 

и за тях това е шоу. 

  



Страници 

 

Животът се променя 

и страници обръща. 

Опитвам да намеря 

в какво ли ме превръща. 

Стигнах до средата… 

и всичко уж чета 

Но страшно е познато, 

от отдавна го следя. 

 

Страниците се менят, 

защо се пак повтарят? 

Защо не съградят 

те нечия промяна? 

Промяната я няма, 

все същата история! 

Все едно към яма 

някой ме подгоня. 

 

Драсвам клечката кибрит, 

страниците ще запаля. 

Нека всичко изгори, 

нека нищо не остава! 

  



Архитектът 

 

Пред него сградите се разрушиха, 

а той не се е провинил. 

Кръговратът му се наруши. 

Животът му се е разбил. 

 

Годините бавно си течаха, 

менеше се модата бързо. 

Отломките по земята стояха 

и той живееше като вързан. 

 

Но като вързан ли живее човек? 

И съжалява ли се непрестанно? 

Жесток е днешният век, 

ала надежда има постоянно. 

 

Архитектът със чертежи се захвана 

и сградата на листа гледаше зловещо, 

но място и за светлина остана, 

a в прозорците ще светнат свещи. 

 

На покрива на тази сграда 

ще се качи любимата жена 

и макар и дъжд да пада, 

ще вика поетичните слова. 

  



Безсъние 

 

Навън е полунощ едва. 

Фарове и лампи светят. 

Повечето са си у дома, 

някои със съня се разделят. 

 

Във казиното играчите 

хвърлят първият си зар. 

Отвънка чакат ги биячите 

да откраднат техният дял. 

 

В храстите лежи окървавен 

трупът на младият човек. 

Сигурно умрял е унизен, 

а утре ще го сложат във ковчег. 

 

На спирката, на пейката 

един бездомник дреме. 

Няма си дори и грейка 

и спряло е хубавото време. 

 

На тротоара самотна девойка 

пие направо от бутилката, 

за да преглътне свойта болка 

и да преживее горчилката. 

 

Друг се буди от кошмар 

и стои в леглото вцепенен 

като заключен с катинар 

от тъга обременен. 

 



В теб, красива, черна нощ, 

човешкото страдание е скрито. 

Светът изглежда много лош, 

но надеждите не са убити. 

  



Даниел Тунев 
 

*** 

 

Разпуква пролетта и аз потеглям: 

следите ми в снега са вече локви, 

студът – мой враг – сега оттегля 

към миналото своите пехоти. 

 

Разтварят ми чадъри господата 

в единственото висше общество 

и с най-висока титла всепризната – 

не княз, не прокуратор, а дърво. 

 

И всичко – за да бъда публика 

на техните крилати продължения. 

(А нежното и тъжното се влюбиха 

без някой да им дава разрешение.) 

 

Милиони анонимни екзекуции 

безшумно изпълняват се в сърцата. 

Короните са кошери на звуците – 

безименният вик на свободата. 

 

Безвкусният нектар на дъждовете. 

Безсмисленият дар на изобилието. 

Тук днеска всяко оживяло цвете 

е стъпканият спомен на безсилието. 

  



*** 

 

Някой ден в тази градска среда 

ще прелитат космически кораби. 

Тогава нa хълма не ще аз седя, 

пуснал в своите мисли корени. 

 

Ще погълне пътеката моите следи 

и всичко от мене направено. 

Дървото, което посял съм преди, 

отдавна ще бъде забравено. 

 

Децата на същата тази овошка 

ще потънат във ялови пясъци. 

Небето ще бъде завинаги в нощ, а 

нощта в електрични проблясъци. 

 

Ще има дворове в лунните прерии, 

всичко вярно ще бъде оборено. 

Ще зарива пустинята стари империи, 

а мъглата – що не е заровено. 

 

Месата на хората имат часовник, 

а нашето бъдеще – граници. 

Уж вечните думи на някой любовник 

ще гният по жълтите страници. 

  



Нощна София 

 

Лица със бръчки от несбъднати мечти 

и пътни знаци – всички само стопове. 

На стара обич ехото ехти 

и прави в мислите ти олимпийски скокове. 

 

Тук има локви на невидими места. 

Тук има спомени с гравитационни сили. 

И птици с човките си в нечии меса, 

и хора с лактите си в нечие безсилие. 

 

Тук има символи – изписани стени 

от някой със загниващ светоглед. 

И тук компасът има четири страни, 

но само тук те правят кривоглед. 

 

Тук сам разказваш своята история 

със крачки по паветата, под светлините. 

Тук сам си отвоюваш територия 

и сам си ставаш поробител. 

  



*** 

 

Днес поточните линии раждат 

и съдбата копира децата си. 

Не сезоните бавно изграждат 

наши силни, но жалки остатъци. 

 

И скърцат хидравлики, винтове, 

в ежедневните подвизи наши. 

(Все по-малко, по-малко изпитваме, 

и по-малко, по-малко ни плаши.) 

 

И нямаме думи прощални, 

нощи с молитви и месечини. 

Ние се пръкваме с кости метални 

и крепим се стотици години. 

 

От хладината с прободни рани, 

от самотата си – вече с тумори. 

Човек е решил да се брани 

от своите собствени удари. 

 

Без страх от това в дълбините, 

без страх от тъмното, скритото… 

Вместо сърца сме вече с магнити, 

за да знаем защо сме отритнати. 

  



Ива Валентинова 
 

Професия „Клошар“ 

 

Погубен от неуспехи в своите доспехи, 

рицарят от улицата чака своя кон 

чака мъничко прозорче и голям балкон, чака някой 

да го види 

под козирката с разрушени керемиди 

ала рицарят очаква своя кон 

чака влак към щастието с голям вагон, 

чака стаичка една с отворена врата 

към щастието? към любовта? 

чака просто със надежда, 

но поредната абстрактна мисъл 

кара го глава да свежда 

 

бих му казала едно: 

отстрани изглежда безнадеждно, 

но във вас дете живее нежно 

и в очите ви блестят искри 

едни такива… мънички, уви! 

но в душата ви усещам жар 

и не мога да ви назова с 

професията клошар. 

  



Когато пещерата плаче 

усещам студената душа, 

когато пещерата плаче 

ще търся мъничка река, 

когато пещерата плаче 

тук подавам ти ръка, 

когато пещерата плаче, 

иска някой да се вслуша. 

 

Когато пещерата плаче 

всяка част от мен гори, 

когато пещерата плаче 

кой ще я спаси? 

Ако това се случи, 

нека бъдем аз и ти, 

защото пещерата плаче, 

докато мислим си, че спи. 

 

Тя винаги ще бъде там 

обгърната във вечна самота, 

защото пещерата плаче, 

когато тиха е нощта. 

  



Водата ме прегърна. 

В дълбините ме повлече. 

После тихо се върнах 

без вълните отвлечени. 

 

Огън мислите разпали. 

Горяха тихо и не спират 

а сърцето ми зажали, 

без дори да подозираш. 

 

Нощем е въздухът чист, 

а денем – някак задушен. 

Падат дърветата 

лист подир лист, 

всеки във себе си сгушен. 

 

Земята разклащаше спокойствието, 

оставяйки дупка помежду ни, 

добавяше страх към бедствието 

и много неизказани думи. 

  



Георги Славов 
 

И това ще мине 

 

– “И това ще мине” – каза ми нявга 

и оттогава си стои същото. 

Празна е душата, 

както е празна и къщата. 

 

Аз не съм дарен с твоя свят, 

където оптимизъм живее. 

Очите ми са черни 

и черно тихо слънце грее. 

 

Но само защото вярваш 

в тази щастлива енигма 

и в светлия идеал, 

аз идеала ни ще стигна. 

 

А светът е тъй студен 

и червеи го лазят 

без светлината. 

Светлината, която пазих. 

 

Есента остана спътницата 

на звездите, а под тях – сирак. 

И това ще мине. 

Ще мине, за да се завърне пак. 

 

 

  



*** 

 

Мисля, ти си тъй студена, 

защото аз запален изветрях, 

без да бъдат очите ти до мен. 

Самотен по пътя си вървях 

Ние сме толкова студени. 

Аз съм самотен, ти – сама. 

Сенките ни тичат разпилени 

и зад тях самотен аз вървя. 

  



*** 

 

Чуждо есе често диктувам 

на моряците в чуждий океан… 

Чужди вълнения ази бленувам 

Без да се връщам със злато облян… 

 

Непознат на себе си пътувам 

По моретата, сребрени и ледни. 

Пъстрите ти викове дочувам, 

минавайки вълната за последно… 

  



Чувам някой името ми да зове… 

 

Чувам някой името ми да зове 

между висулките на суетата. 

Гласът, филигриран с позлата, 

ме топли между тези ветрове. 

 

Кой съдбата ми силно разлюля, 

в нишката й животът ми да чезне? 

Хората потъваме в едничка бездна 

на прохладни и мраморни поля. 

 

Миналото в морето ще потъне… 

Мила моя, забравена богиньо. 

Морето беше мраморно и синьо, 

потъна зад нас нейде любовта ни. 

 

Съдбата ми уви така предрече 

с кървясалите от целувки уста.. 

Грохнала и притихнала сама… 

аз съм близо, ти уви – далече… 

  



Роберта Колева 
 

Горе 

 

Към висините се протягам, 

аз бягам, аз бягам… 

 

„Но, защо?“ 

-ще попитате вие сега 

-„Нали не искаше да си сама?“ 

 

Да, прави сте, 

така е, 

но от тъмното се крия… 

 

И дишам, и пея, 

аз търся, аз търся… 

Към слънцето тичам, 

за огън копнея… 

 

И… Бързам… Аз бързам… 

Онова безкрайно ехо да напусна. 

Вие… разбирате ли? 

Аз искам, аз искам… 

Крилете си да спусна. 

 

„Слез долу, слез долу… 

Не тръгвай, недей! 

Слез долу, слез долу… 

Със нас ти живей.“ 

 



Но, ето, не разбирате, 

то мойто е охотно… 

Аз бягам от мъртвилото, 

а долу е самотно. 

Не ви се сърдя. 

Не, напротив, 

прощавам аз за вашите бодли. 

Политам, 

аз политам, 

полита и сърцето ми сиротно. 

 

И ето ме – свободна… 

Вече няма го пердето… 

 

Аз чувствам, 

аз живея… 

 

Говоря си с небето. 

  



2:43 

 

Над мен, затихнал, 

покровът небесен още спи. 

Земята будна е 

и се върти, 

върти… 

Стрелката бавно мести се към 2:43, 

а аз съм образ вперила в тъмата 

със отворени очи… 

 

Познай… 

– в главата моя пак танцуваш (май); 

твоят взор ме търси и ме гони до безкрай. 

Но недей да бягаш! 

Моят буден сън не притесняваш, 

знай… 

Остани сега със мен в непрогледността, 

а утре заповядай 

– под дървото в двора, 

нека пием 

чай. 

 

~ 

 

Часовникът тиктака, 

а горе огнено кълбо свенливо се подава. 

Твоят стол на двора празен е 

и чака. 

И полъх вейва, 

в чашата ти есенно листо 

вежливо пада. 



 

Побързай! 

Скоро ще се стъмни. 

Е, нищо, де и утре ден е… 

(Изглежда, сякаш отреден е. 

И… 

никога не ще се съмне… ) 

 

Но чаят вече почва да изстива. 

Не спират облаците да се движат… 

И ето – 

слънцето, зад тях ми се усмихва 

и после чезне пак и някъде се скрива. 

 

~ 

 

А сетне идва 2:43, 

ще бъдеш там, в главата ми, 

нали? 

 

Ще бъдеш, 

да, 

уви… 

 

И щом отиде си луната, 

отново ще залезеш 

в Светлината. 

 

Отново ще съм аз сама, 

сама 

сама… 

А чаят ти ще е студен… 



Там, 

в моята 

ръка. 

  



Мария Балева 
 

Кратка автобиография на черното 

 

Черно. 

Хм, какво да кажа: 

никога не съм харесвал тоя цвят, 

предпочитам даже да го няма 

в гамата от цветове 

в живота ми, 

въобще из този свят. 

 

Мразя сутрин 

черно да ми е кафето. 

Да е студено, да горчи… 

Мразя всичко 

черно, общо взето. 

Да, определено мразя този цвят. 

 

В черно никога не се обличам, 

нито пиша някога 

с черен химикал, 

но надявам си се някак скришом, 

никой да не разбере това.. 

 

…че имам си едно любимо черно, 

понякога, което ме обгръща, 

пред очите черното, което следва, 

щом главата си заровя 

в твоята прегръдка. 

  



Заглавие 

 

Мама винаги е била адски честна с мен. 

Не ме е лъгала за щъркелите и бебетата. 

Нито, че съм най-красивата принцеса. 

с ръка на сърцето ми е казвала, 

че нито изкуството разбира, 

нито понякога мен. 

 

В един такъв период 

на опознаване на света 

като всяко дете попитах моята майка 

какво по-точно е любовта. 

 

Отговорът, естесвено, 

не беше нещо по-различно, 

от: ,,Бла-бла, истинската любов, Мария, 

е нещо изключително ценно и красиво, 

но и също така, когато приключи – болезнено, 

сякаш не можеш да продължиш, 

един ден ще разбереш, бла-бла..“, 

Ясно – нищо ново под слънцето. 

 

Е, ,,един ден“ дойде, 

че и другите след него даже, 

естествено за двадесет и една години се влюбвах, 

разделях се, 

смея да твърдя, че не само с хора. 

Вярно, някакво тъпо се чувстваш, 

но пък чак болезнено, 

чак да не съм продължила… 

Вървя си, смея се, 



набедих мама, че ме е излъгала тогава, 

а тя се усмихна и каза, 

че един ден ще разбера какво е истинска любов. 

 

,,Един ден“ е днес. 

Разбрах я. 

По болката, изписана на лицето на мама, 

когато трябваше да изтрие номера на дядо, 

защото вчера почина. 

  



Анна Аврамова 
*** 

В края на малкия град – стара, полусрутена сграда. 

Мазилката тихо цвърчи под жаркото слънце. 

От болницата бе останала здрава само ограда, 

за спомен, като от плод – мъничко зрънце. 

 

И белите стени вътре, вече не са бели. 

Леглата тайно надзъртат през дупки в стените. 

Няколко останали стъкла, отдавна почернели 

навяват спомен за миналото, за мечтите. 

 

Някогашните болнични, бели покривки… 

сега тихият мрак е наемателят. 

И само неговите черни, тъжни усмивки, 

напомнят, че гибелта спи постоянно във стаите… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

Единственият начин да разбереш, че съм влюбена в 

друг 

е да видиш червилото ми по чуждите устни. 

Е, аз не нося червило напук, 

а, когато излизам-ходя на пръсти. 

 

Единственият начин да разбереш, че съм влюбена в 

друг 

е да видиш как се усмихвам на него. 

Е, аз не се усмихвам отдавна напук, 

че и без това усмивката ми твърде бързо вдига 

мъжкото его. 

 

Единственият начин да разбереш, че съм влюбена в 

друг 

е просто тихо да ме попиташ. 

Другите биха посрещнали въпроса със смут, 

ами аз? Защо не опиташ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

 

Продадох съня си за чаша кафе. 

Спокойствието – за две, три цигари, 

радостта на безгрижно дете – 

за няколко любовни романа на старо. 

 

Продадох усмивката си за червило и грим. 

Детския смях – за нови тревоги, 

русите плитки – за миризмата на дим, 

приятелите – за погледи, странни и строги. 

 

Продадох детето и искрите в очите си, 

и нежността, и топлината заедно с тях. 

Игрите оставих някъде, добре скрити са… 

Продадох детството за купчина прах.  



 

Дилян Георгиев 

(Светлоносеца) 
 

Задушница 

 

„Пред катафалката вървяхме аз, 

няколко бездомни кучета 

и гарвани…“ 

 

Седни до мене, Ангеле, 

седни и виж туй гробище, 

чиито обитатели поименно зная, 

но безименни изпратихме от земния мир. 

Седни да ти разкажа, Ангеле, 

за бездомника с кучетата, 

който под звездата на науката роди се, 

но умря под бездушното софийско небе… 

Седни да ти покажа, Ангеле, 

гробът на една учителка, 

която цял живот получаваше цветя, 

а сега домът и цял покрит е с бурени… 

Седни, Ангеле! 

Спри косата си да точиш, 

човешките съдби, 

до края уж преплетени, 

тука се разплитат осиротели! 

Бог дал, Бог взел 

и който откъде е…. 



Но Ангел не искаше да сяда, 

а крила разпери 

забягна нататък, 

оставил ни черна следа 

в цветния пясъчен свят… 

 

 

 

 

  



Балкански романс 

 

Животът кипи на Балканите, 

врат и кипят и бурканите, 

а на етажа съседен вандалите, 

събули отдавна сандалите 

танцуват в ритъм неясен, 

ракия се лее от чаша в чаша 

и някакви двама се здраво пердашат. 

И сред тая дандания, 

ракия 

и бой, 

той срещна тя 

и тя срещна той. 

Докато търсиха изход 

от насрещните очи 

умовете им все срещаха 

все срещаха стени, 

попадаха в капана на вечната любов, 

продължиха да се гледат, 

час отмина, дойде нов, 

устните копнееха сред огън да се срещнат, 

не беше нито пагубно, не беше нито грешно, 

нощта за тях така бе чаровна и прекрасна 

и ха, да се целунат… 

и токът угасна… 

  



Българка 

 

    „Кавал свири, мамо 

     горе доле, 

     горе доле, мамо, под селото. 

    Я ще ида, мамо, да го видя 

    да го видя, мамо, да го чуя…“ 

 

Очите все надолу гледат, 

а такава сила в тях се крие 

и щом погледнат ме, изтръпвам 

и оковите на моите ръце са. 

С дрехите на слънцето 

богиня 

облечена сияе и връхлита 

онези, щото зло разпространяват 

и сол в раните ѝ слагат. 

Българка! 

Гориш в своя устрем за живот 

да защитиш света си бориш се, 

а би му сторила потоп, 

щом от мъка ти заплачеш 

Стой, момиче! 

Българко! 

Живот ми дай 

и цветове за сивото ми дай 

и ден 

и нощ 

ми дай 

и себе си ми дай 

сватба ще ти вдигна 

светът ще поздравиш до мене 



и щом съдбите ни сплетат се в шевица 

и пее звяр, човек и птица 

тогава аз ще кажа 

Горд съм 

Българка намерих! 

Българка! 

На българка сърцето си аз дадох! 

За българка живота ще живея! 

С българка съм – чудо е и радост 

душите ни един за друг копнеят! 

  



Росен Николов 
 

Огън 

 

Когато чувтсвата са огън, 

дали сълзите дъжд ще са 

и падайки дали ще могат 

пожар от чувствата да угасят!? 

 

Не ще го угасят. Уви! 

Тъй силно той ще продължава 

да те пари. Не! Да те гори! 

И от всяко чувство пепел ще остава. 

 

А всеки спомен, като вятър, 

пепелта далече ще отвява. 

Ще минава, както ураган в душата 

и ще разпалва старата жарава. 

  



Влюбени 

 

Гледайки в очите ти се чудя 

дали съм полудял съвсем, 

че мисля в тебе да се влюбя. 

– Нямаш право да се влюбваш в мен! 

 

Ами ако някой тайно те желае, 

а ти не знаеш за това 

и всяка нощ за тебе си мечтае, 

сам, с недежди и с тъга!? 

 

И всяка нощ не спи момчето 

пленен от твойта красота. 

Та как ще заповядаш на сърцето 

да не чувства Любовта?! 

 

И сякаш знам защо отричаш 

нечии влюбени очи. 

Защото знаеш как е тайно да обичаш, 

но влюбената да си само ти. 

  



Сърцето на поета 

 

– Поете, стих ми даде, 

но ще ми дадеш ли своето сърце?! 

Че моето без него силно страда, 

а с любовта ти леко би било, като перце. 

 

– Знай, красавице, сърцето на поета 

не принадлежи на никоя жена. 

От велика Муза е заето 

и на нея верен е дори в смъртта. 

 

Тя в хиляди лица ще се представи 

пред неговите в нея влюбени очи. 

Стих след стих той нея ще прославя. 

Величието нейно. Не твоето – уви. 

 

Но ти не тряба да го обвиняваш 

или любовта към него да отричаш. 

Можеш само да го обожаваш, 

а той понякога да те обича. 

 

  



 

 

 

 

 

Хоризонтите на любовта 
 

 

  



Кръстю Мушкаров 
 

Невидимата рамка 

 

Косата ѝ игриво подскачаше при всяка нейна крачка. 

Беше вързана на конска опашка, за да не влиза в очите 

на момичето. Но това изобщо не отнемаше свободата 

ѝ. Просто създаваше някакъв ред в иначе 

безразборните движения на хилядите носещи се из 

въздуха косъмчета. Когато валеше силен дъжд, 

жената покриваше цялата си глава с качулката на 

своето спортно яке. Това временно укротяваше 

немирния полет на буйните черни коси. Но когато 

само ръмеше, ситните капчици се вплитаха в простата 

прическа и нежно проблясваха, усмихвайки се 

кокетно на мимолетните слънчеви лъчи. 

 

Разстоянието му пречеше да я разгледа добре. Криеше 

формите на фигурата и чертите на лицето ѝ. И така 

още повече подсилваше любопитството му към 

загадъчната непозната. Ден след ден той жадно 

проследяваше леката й танцуваща походка и пръстите 

му все по-силно стискаха рамката на прозореца. На 

някои места дори бяха оставили леки вдлъбнатини в 

мекото дърво. Постепенно той започна да ги намира с 

рутината на виртуозен китарист, преследващ ритъма 

по прагчетата на грифа си. Момичето минаваше по 

отсрещния тротоар всеки делничен ден по едно и 

също време. Сигурно отиваше на работа. Но той 

очакваше този момент като живителна глътка въздух. 

Това беше най-важното нещо в грижливо разписания 



му график. Единственото нещо, което му носеше 

радост и надежда. И което откъсваше мислите му от 

черните буреносни облаци, скупчили се в ума му. 

Единственият светъл лъч, който огряваше мрачното 

небе в душата му. 

 

Той изпитваше ужас от открити пространства. 

Знаеше, че състоянието му се нарича „агорафобия“. 

Знаеше, че името идва от гръцката дума за площад. 

Знаеше, че е напълно здрав и проблемът е само в 

съзнанието му. През годините беше направил доста 

проучвания и знаеше всичко за страха си. Всичко, 

освен как да го победи. Как да се пребори със себе си 

и да прекрачи прага на дома си, който се беше 

превърнал в негова килия. Не, който той сам беше 

превърнал в свой затвор. 

 

Отдавна беше свикнал със самотата. Капризна и 

непостоянна, тя често го посещаваше. Но не беше 

добър събеседник. Нямаше собствено мнение и 

винаги се съгласяваше с неговото. Без да спори и без 

да възразява. Без поне да се опита да го разведри. 

Мислите му се отразяваха в нея и се връщаха обратно 

все същите. Никое огледало не може да покаже нещо 

различно от това, което е пред него. Дори 

еднообразно повтарящите се резбовани орнаменти по 

неговата рамка имат свой едва доловим глас. И носят 

в себе си частица от вярата и надеждата на изваялите 

ги ръце. Капчица от тяхната жажда за живот. Искрица 

от копнежа им за близост. Защото не самотата, а 

липсата на общуване е пагубна за човешките души. 

 



Той работеше от дома си и си поръчваше всичко 

необходимо. Не можеше даже да си представи, че 

някога ще излезе навън. А и да успееше да го направи, 

нямаше как да събере в себе си смелост да повърви с 

момичето. Да срещне очите й. Да я заговори. 

Понякога се чудеше как ли звучи гласът й. Друг път – 

колко ли звънлив беше смехът й. И как изглежда 

лицето й? Дали е приказно красиво, или привично 

обикновено? Всъщност, що за въпрос? Разбира се, че 

е прекрасно. Нямаше как да не е, след като той всеки 

ден само за него мислеше. Образът, който вече беше 

изградил в съзнанието си, беше по-силен от всяка 

реалност. Момичето трябваше да е красиво, защото 

той не можеше да си го представи другояче. 

 

Един ден, точно когато минаваше пред прозореца му, 

тя отметна непослушната си коса и погледна право 

към него. Съвсем небрежно, без да спира, без дори да 

променя ритъма на леките си котешки стъпки. И в 

мига, преди затворникът да отдръпне пламналото си 

от срам лице в спасителния сумрак на стаята, тя сякаш 

му се усмихна. Или поне така му се стори. Желанието 

да провери го изгаряше и той плахо надзърна, но 

жената вече беше отминала. Дали наистина се беше 

усмихнала? Дали изобщо го беше забелязала? Или 

устните й просто бяха последвали полета на някаква 

радостна мисъл, прелетяла мимолетно през ума й? 

 

Не знаеше нищо за нея, а сякаш я познаваше цял 

живот. Вярваше й повече, отколкото на себе си. 

Надяваше се, че силата й ще успее да излекува 

неговата слабост. Налагаше се да вярва, защото 



нямаше на какво друго да се надява. Тя беше огън, 

който можеше да го изгори, или да освети пътя му 

напред. Може би с нейна помощ щеше да излезе от 

невидимата рамка, която сам беше очертал около себе 

си? 

 

Навън пулсираше и дишаше един съвсем непознат 

свят, прекрасен и необятен. Беше изпълнен с 

вълнуваща, но и плашеща неизвестност. И 

примамваше вечно търсещия човешки дух, както 

нощните пеперуди се стремят към гибелния пламък. 

Ако само успееше да си намери спътник, за да не бъде 

толкова самотно дългото му пътуване. Водач, който 

да го преведе през опасните бързеи на живота и да му 

покаже пъстроцветната дъга, блеснала в разпенените 

им пръски. Да го предпази от подлостта и омразата и 

да му разкрие красивите гледки по пътя. Да му подари 

късче от времето си и да сподели с него своите 

радости и мъки. 

 

Окрилена от усмивката, ръката му с неочаквана 

решителност легна върху дръжката на входната врата. 

Бравата удивено изскърца. Краката му неуверено 

направиха първата си крачка навън. Сгърчените му 

пръсти пропълзяха по неравната стена в търсене на 

опора. Ярката светлина на оживената улица го 

заслепи. Бушуващите вълни на морето от звуци го 

заляха и той започна да се дави. В пристъп на паника 

гърдите му жадно се бореха за глътка въздух. И тогава 

някъде далече напред една позната конска опашка 

окуражаващо размаха гарвановочерните си криле. 

Той отчаяно протегна ръце, съзрял в нея бялата 



лястовица на надеждата. Вкопчи се в сияйното 

видение, пое дълбоко дъх и го последва. 

 

Досега стъклото на прозореца го бе предпазвало от 

студената жестокост на града, пропускайки 

единствено топлината на слънчевите лъчи. Спасяваше 

го от гръмотевичните бури и стихийните порои, но му 

отнемаше насладата от тихия ромон на стичащата се 

вода. Лишаваше го от свежия полъх на вятъра и 

нежното докосване на дъждовните капки по лицето 

му. Държеше навън птичите песни и шепота на 

тревата, деловото бръмчене на пчелите и копринените 

истории, разказвани от перестите облаци. На живо 

небето беше по-синьо и бездънно, а въздухът 

трептеше от забързания бяг на милиони създания. 

Хоризонтът беше по-близо, а очертанията на 

планините имаха релеф, който пръстите почти 

можеха да усетят. На живо светът беше приказно 

красиво място. 

  



Доротея Луканова 
 

Успоредни линии 

 

Чертали ли сте успоредни линии? Аз, да, харесва ми. 

В опита и старанието да са съвършено отделени една 

от друга и абсолютно прави. Често хората използват 

израза: „ако пак ни се пресекат пътищата”. А защо? 

Защо трябва да чакаме това и дали изобщо трябва да 

се случва? Помахайте на човека на отсрещния тротоар 

и ето ви линия, чудесна, успоредна, започва да върви 

заедно с вас. Улицата е права, а бордюрите са 

идеалните успоредни линии. Вървиш по едната в 

твоята посока, а другият върви от другата страна, 

може би също в твоята посока, но по собствена 

перфектна линия, а паралелно на него друг, трети и 

т.н. до безкрайния момент, който никога не настъпва. 

 

Телефонът запя любимата ми песен и ме извади от 

ранните ми сутрешни размишления 

– Здравей! – чух веселия глас на една приятелка. 

– Здравей! Къде се изгуби? – попитах я. 

– Тази седмица съм в отпуска. Какво ще правиш днес? 

Хайде да се разходим, искаш ли? 

– Да, имам само да довърша нещо и след час съм 

свободна. 

– Чудесно. Ще те чакам пред вас в 11 часа. Имам да 

ти разказвам много неща. 

– О, наистина ли? Добре, до скоро. 

 



Затворих и се усмихнах. Не се бяхме виждали може 

би месец. Явно имаше нещо важно за споделяне. 

Любопитството ми удвои скоростта ми на работа и 

доста бързо приключих един зациклил от два дни 

превод. А трябваше днес да го предам. Метнах 

някакви дрехи набързо. Лятото е любимият ми сезон 

и обичам усещането за свобода, което дава топлината 

и липсата на необходимостта да си облечен като 

зелка. Вземаш едно нещо, покриваш тялото си и се 

носиш в омайния летен ден в своята лежерна 

безтегловност. А тя вече ме чакаше, усмихната и 

свежа. 

 

– Казвай сега. Как ме изненада, как си? 

– Сякаш сърцето ми е гореща топка от лава. Не мога 

да стоя на едно място! – избълва тя бързо и се усмихна 

цъфтяща. 

– Любов? Кой е? Как се срещнахте, искам всяка малка 

подробност. 

– Преди месец се запознахме случайно. Работехме по 

един проект, той идваше от друга фирма за 1-2 часа 

всеки ден. В началото се държеше много 

дистанцирано, сякаш надменно, а после някак се 

отпусна. Оказа се, че има страхотно чувство за хумор. 

Много ме разсмиваше, а в един момент започна да ме 

гледа с един по-особен поглед…. – разказваше тя 

разпалено. 

 

А аз си мислех за една случка отпреди два дни. Обади 

ми се един стар познат, с който имах преди много 

години връзка, кратка, но доста бурна. Разказа ми как 

срещнал една млада дама, описвайки моята 



приятелка, с която сега разговарях. По-скоро слушах 

нейните любовни трепети. 

-…и някак ненадейно се озовахме само двамата в 

склада за книги и …. – въздъхна и замълча. 

– И? 

– И…сещаш се. – наведе глава тя и леко се ичзерви. 

– Ти сериозно ли? В офиса? 

– Да, беше уникално. Всеки момент чакам да ми се 

обади. 

– Откога е този всеки момент? – попитах я, опитвайки 

се да звуча максимално не снизходително. 

– Три дни. Нали е нормално? Сега си подрежда 

мислите. Нали ще ми се обади? 

– Със сигурност. Спокойно, всичко ще е наред – чух 

се да казвам. 

 

Поразходихме се още половин час, а тя чуруликаше 

през цялото време за външния му вид и маниерите, за 

това как се изразява. Беше хлътнала милата. Малко ми 

стана смешно, но събрах усмивката си преди да бъде 

забелязана. 

 

Когато се прибрах, намерих три съобщения в 

забравения си телефон. Всички бяха от него. Искаше 

да се видим. Даже вече беше определил часа и 

мястото. Облякох си любимата рокля и излязох. 

 

Обичам да гледам коне. Има нещо в това създание, 

което ме хипнотизира, връзва ме за земята и почти не 

мога да помръдна. Винаги съм се чудила кое е това 

притегателно нещо в конете. Свободата, силата или 

благородната осанка? Изненадващо за мен, харесвам 



да наблюдавам конски впряг. Два коня, един до друг, 

разделени на определено разстояние, но все пак 

заедно. Два пътя в една посока, без задължението да 

са завинаги, просто две успоредни линии в 

пространството, което няма край. 

  



Габриела Н. Михайлова 
 

*** 

 

Ето я. Там е. Бледолика с побеляла дълга коса 

спускаща се по крехкото изнемощяло и съсухрено 

тяло. Седи на стола потънал в прах. Чашата с вино – 

наполовина пълна. По масата петна от сълзи. 

 

Ето я и нея. Седи там сама в тишината. Пръстите и 

като извехтели корени обвили перото. Листът 

пожълтял. Очите и тежки и влажни. Сълзи от 

аленочервена кръв се спускаха бавно по изсъхналото 

ѝ лице. Превръщаха се в мастило. Мастилото, с което 

тя пишеше своята история. Мастилото, което 

превръщаше този пожълтял лист хартия в едно хладно 

оръжие. Думи, които се превъплъщаваха в един 

мъчителен и болезнен куршум. Куршум, който 

пронизваше всяка част от тялото ѝ, душата ѝ. 

Проникваше дълбоко в нея, унищожавайки всеки лъч 

надежда, всяка усмивка. 

 

А душата и стенеше. Пронизващи писъци се носеха из 

стаята. Тази малка и задушна стая. Стая, превърнала 

се в гроб. Но никой не я чуваше. Само часовникът 

отброяваше секундите, минутите, часовете. 

 

Ето я и нея. Седи там на стола. Чашата с вино вече 

празна. Листът – потънал в кърви. Ръката ѝ -

отпусната. Лицето ѝ – застинало. Тънка струя, 



спускаща се по пръстите ѝ, оцветяваше пода в черно. 

Часовникът вече не издаваше звук. 

 

Ето я и нея. Беше се превърнала в сянка. В една 

безмълвна сянка. Столът вече не беше там. Масата – 

и нея я нямаше. Чашата – счупена на хиляди малки 

парченца. Само черното петно все още седеше на 

пода…. 

  



 

 

 

 

Разкази от старо време 

  



Светлан Тонев 
Обич 

 На двайсетина километра от Караново в северна 

посока се намира село Винарово. Сгушено в 

последните дипли на Стара планина, тук за неговите 

стотина жители животът си течеше бавно, монотонно 

и спокойно. Сякаш времето бе спряло и нито 

демокрацията, нито техническия прогрес бяха 

променили нещо. Винарци имаха две 

забележителности, с които се гордееха -двойка 

щъркели и селският кмет. Птиците идваха всяка 

година тук и хората много им се радваха. За тях често 

говореха и от околните села, защото там никога дори 

и куц щъркел не би се свъртял. Както е известно тези 

птици гнездят само на места с добра енергия. А 

другата знаменитост - кметът бай Станчо си вършеше 

работата с амбиция и страст, както преди тридесет 

години, когато го избраха за първи път.  Селяните го 

обичаха, защото като всеки уважаващ себе си 

управник умееше да решава проблемите им.  

             Днес щеше да е доста хладно, нетипично за 

края на май, а бай Станчо бе запланувал важно 

мероприятие. Извика тричленката на селото. Никога 

не разчиташе на случайността и за това обмисля дълго 

тази среща. Трябваше да се помирят Даньо Джибрата 

и жена му, които едва се понасяха и искаха да се 

развеждат. Тя май вечер гледаше много филми, 



защото как може на някой да му щукне такава идея. 

Кметът не бе допуснал до сега нито един развод и не 

смяташе в края на мандата това да се случи - щеше да 

бъде петно за семейството, селото и най-после за него.  

   Сдобряването беше предвидено за 11 часа, време 

удобно за всички. Първо дойде дядо Гани, който едва 

пъплеше с неговите 91 години. Не обичаше да го 

чакат, та тръгна по-рано. След него дядо Колчо - 

пъргав и жив старец, а последен дядо Гено. Той беше 

най-младия от тримата, само на 84 години. Тримата, 

въпреки почтената си възраст, имаха добра памет, не 

обичаха да говорят празни приказки и хората ги 

уважаваха. След тях се появиха Джибрата и жена му. 

Всички седнаха и кметът започна като домакин. 

          - Днес сме се събрали по не особено добър 

повод. Тези хора тук..... - бай Станчо посочи 

семейството отпред - Искат да се развеждат. Вие 

тримата, (той се обърна към старците, които бяха до 

него) като най-мъдри и опитни хора се надявам да 

помогнете да постигнем споразумение и семейството 

да остане цяло. Искам да се изслушвате и да не се 

прекъсвате! Нека започнем от тебе Даньо, кажи пред 

нас какъв е проблема?     

           - Ами, госи'н кмете, тя ....моята нали я знаете 

каква е - Джибрата трудно подбираше думи. - Все 

мърмори, все недоволна..дет рекъл онзи...За осми 

март и подарих едни обувки, а тя пак мрънка....., че 

трябвало да ги занеса на майка си. Давам и заплатата, 



тя пак недоволна: ,,К'во е туй, ресто ли?" А пък за 

пиенето да не казвам, още щом извадя шишето 

и....като орлица. Ще ми издере очите, дет рекъл онзи. 

Ама филмите са и капака, ден и нощ все телевизора 

зяпа. Сякаш, че играе в тях, ....дет рекъл онзи - 

Джибрата свърши с изказването и седна. 

           - Сега имаш думата ти , Елено, да кажеш защо 

си решила да се развеждате? - бай Станчо я подкани с 

ръка. 

           - Аз, такова госи'н кмете, не знам отде да почна. 

Първо за подаръка му, тези обувки бяха гумени 

галоши. Е, то на село на токчета все не върви, ама чак 

пък галоши...Заплатата, дет ви казва я донесе на 

следващия ден. От 1200 лева бяха останали само 550 

..Като го питах на заранта, де е бил цяла нощ ми вика: 

,,К'во ти става, ма? Не виждаш ли, че сега ставам за 

работа!" Кьор-киндил пиян, на работа ще ходи. Ама 

като врякнах, всичко си каза:,,У Пръдлето бяхме, яли, 

пили, а нашия бохен плаща. Даже вече и на бой взе да 

налита:,,Живей ми са, ма. К'во искаш?...."- Даньовица 

седна без да поглежда мъжа си. 

          - Чухме изказванията на поканените, нека да 

видим какво мисли, дядо Гани за чутото? 

           - Мда-а. За мене вина има у сапо, ама и у 

брадвата - след тези мъдри думи старецът седна. 



           - Аз пък ще река, че там дето има грешка, има и 

прошка - дядо Колчо изрече думите много сериозно и 

се отпусна на стола. 

           - Слушах много внимателно и мисля, че пример 

трябва тука. Виж, Даньо, виж, булка! - дядо Гено 

посочи голямото щъркелово гнездо на стълба пред 

кметството. Тези птици, знаят какво е обич. Цял 

живот са заедно и никога не се разделят. Любят се, 

гледат си малките и са щастливи  - всички погледи се 

обърнаха към двата щъркела. Преплитаха шии една в 

друга, а с клюновете - внимателно разресваха пера, 

бяха трогателни в нежността си. Приличаха на 

ангелски създания дошли да покажат на всички как да 

живеят и как да обичат. Старецът направи малка пауза 

и допълни. - А вие не гледайте само себе си, ами 

помислете и за вашите деца.  

             Кметът отново взе думата: 

          - Гостите се изказаха за вашите проблеми. 

Какво мислиш, Даньо, за думите на тримата? 

           - Може да са прави. Сигурно имаме вина....дет 

рекъл онзи. Аз обичам още жената и не искам да се 

разделяме. Обещавам ......да си взема поука от 

грешките и вече да не ги повтарям..дет рекъл онзи. 

           - А ти, Елено, какво ще кажеш за всичко дето 

чу? - бай Станчо попита напрегнат жената. По челото 

му вече бяха избили капки пот. 



            - Съгласна съм със старците и няма да 

продумам вече за развод, .....ако се оправи. Не съм 

охладняла към него. Ама и за децата не спирам да 

мисля. 

          След срещата всички си тръгнаха, остана само 

кметът с мислите си: ,,Уф, докато ме изберат за нов 

мандат, голям зор ще видя." 

         Няколко дни по-късно, бай Рачо Чобана като 

прибра овцете от паша каза, че видял в Герена 

единият щъркел умрял. Цялото село излезе да види 

гнездото. Другият щъркел кръжеше високо в небето. 

Изведнъж се стрелна рязко надолу, падна като камък 

на мегдана и повече не трепна. Бялата перушина се 

обагри с кръв. Всички се натъжиха, а булка Даньовица 

заплака. 

         - Боже, каква обич само...като в ,,Козият рог" - 

едва промълви тя, докато триеше сълзите си.  

           

 

         

            

         



Моника Гаврилова 
 

За баба и топлата супа 

 

Баба винаги претопля супата. И винаги казва, че 

двамата не могат да живеят без супа. 

 

По което и време да ги нагостявам, вратите им са 

широко отворени. Баба Мони и Дядо Владо. 

Усмихнати. Това е първото нещо, което виждам щом 

се отключат петте ключалки и зад тях се подадат 

лицата им. Заключени са така сериозно, защото 

наистина са съкровище, което трябва да бъде опазено. 

 

Влизам и се събувам. Домът им винаги блести от 

чистота и аз не искам да нарушавам хармонията. 

Обувките ми са кални и обикновено оставят следи. 

Слагам топли, домашни чехли, които баба подбира за 

мен. Те може да не са обувани от месеци, но въпреки 

това излъчват топлина. 

 

Влизам в кухнята. 

 

Ах, кухнята. Твърде тясна за кулинарните 

възможности на баба и дядо и твърде широка, за да 

побере всички приказки, разказани там. Говорим си за 

всичко – от политика, та чак до лъжици и телефони, 

сметки и саксии, ако щеш. С баба и дядо приказките 

са увлекателни като от „Хиляда и една нощ”. Винаги 

искат аз да съм център на внимание – училището и 

университетът, работата и личния живот, но истината 



е, че аз умирам да слушам историите им. Историите 

от преди 10, 20 или повече години, за техния брак, за 

тяхната любов и преданост, за техните приключения 

и трудности, върхове и спадове. 

 

И телевизорът е включен. 

 

На заден фон на вълнуващите истории върви някое 

предаване по руската телевизия. От време на време се 

прекъсваме, обсъждаме видяното и се връщаме към 

разказите. 

 

Всеки път питам дядо какво чете. 

 

Той чете толкова много, че дори не мога да го 

проумея. И винаги са криминални романи. Чете ги 

толкова бързо… Чудя се дали излизат достатъчно 

романи на пазара, че да има какво да чете? 

 

А баба винаги шета около него, докато той е погълнат 

в света на книгите. 

 

Шегуват се един с друг, че тя чупи нещо в старанието 

си, а той го поправя за нея. Идеалния баланс. 

 

Усмихвам се. 

 

Времето, прекарано с тях лети толкова бързо и всеки 

път ми се иска да спре – за секунда, за минутка, за час. 

Да поостана, да послушам и да хапна още малко. 

 



Баба е прекрасна домакиня. Готви много вкусно и 

винаги иска да се нахраня хубаво докато им гостувам. 

Не мога да ѝ откажа. 

 

Та, затова баба винаги претопля супата. Сякаш иска 

да остана още малко. Сякаш ме задържат с топлата си 

супа. 

 

Но това не е така. Задържат ме с най-чистата обич и 

най-милите чувства. 

 

Бабо, не забравяй да стоплиш супата… 

  



Първан Киров 
 

Марко 

 

Първи го видя пастирчето Славчо Тескерето. Голям и 

страховит, той бавно минал покрай стадото му, както 

си пладнували под сянката на голям орех в едно дере. 

Изнизал се като таласъм из гробища. Нито съчка 

пукнала, нито шумка шумнала. Точно преди да се 

изгуби в гъсталака, вълкът се спрял, изгледал го с 

големите си жълтеникави очи, леко сбърчил горната 

си устна, сякаш му се изсмял и потънал в гъстият 

шумак. 

 

Заради навика на Славчо доста да послъгва, така и 

никой не му повярва. Чак когато Божил, пазачът на 

краварниците, дотърча до кръчмата, както се бяхме 

събрали да играем карти и с опулени от страх очи ни 

каза, че го срещнал, вече ни накара да се замислим. 

Придружен от двата му песа, той отишъл до 

сметището да изхвърли чувал с боклук. Щом зърнал 

приближаващия се човек с двете кучета, вълкът 

вдигнал глава към небето и така зловещо завил, че 

Божко изпуснал чувала и почнал да отстъпва назад, а 

двете кучета се заврели от страх в краката му. 

 

Дали и това беше истина или не, един Господ знае, 

ама ние, ловците трябваше по някакъв начин да 

реагираме. Разбрахме се да се съберем цялата 

дружинка и да обсъдим плана за ликвидирането на 

хищника. В уречения час обаче, вместо цялата 



дружина, в кръчмата на бай Боне Войводата дойдохме 

само четирима – аз, Минчо Файтона, Живко Змея и 

Данчо Горския. 

– Ей, мръвкарски народ сме и мръвкари ще си 

останем. – недоволно измърмори Минчо Файтона, 

надигна чашата си, отпи голяма глътка от лютивата 

ракия и избърсвайки с опакото на дланта рошавите си 

мустаци остави чашата на масата. – Кога дойде време 

да излизаме за зайци ще се изпотрепят. По трийсет, 

четиридесет човека се събират, а някои даже и гости 

си канят. Гората чак отеснява. А сега, когато трябва 

вълк да се бие, всеки се крие като хайдутин през 

турско. Намират си оправдания за щяло и не щяло. 

Един трябвало дърва да цепи, друг до града на пазар 

щял да ходи, трети пък на жена си леглото щял да 

топли. Абе какво да ви разправям – мръвкарска работа 

и туйто. 

– Е, ти пък Файтон, какво се ядосваш толкова? – 

отвърнах аз, като боднах с вилицата една краставичка 

от туршията и лакомо я захрупах. – Колкото сме, 

толкова. Взимаме кучетата, завардваме гората и му 

виждаме сметката. Може да сме малко, ама сме все 

майстори. Какво му мислиш и се тюхкаш толкова. 

– Да знаете взимам само два патрона с мене – намеси 

се в разговора и Живко Змея. – Хич няма да му се 

церемоня. Пускам му едно шишане във врата и му 

одирам кожата. Намерил той на кое село добитъка да 

тормози. 

 

Данчо Горския вдигна ръка и взе думата: 

 



– Ще пуснем кучетата в Миша Кория. Тя допира до 

сметището и най – вероятно там се крие вълка. Вече 

на два пъти в този район му засичам дирите. Утре в 

осем сутринта ще се чакаме пред мелницата и оттам 

потегляме. Аз ще тръгна с кучетата от единия край на 

дерето, Змея и Файтона ще застанат на пусии на 

пътеката по средата, горе – долу на стотина метра 

един от друг, а ти, Станко, ще застанеш на улея, в 

другия край на дерето. Вдигнем ли го, все на някой ще 

му излезе късмета. 

– Ха, наздраве, горски за добрата тактика. Ще му 

видим сметката. Няма къде да избяга гадината му с 

гадина. Наслука! 

Чу се многозвучен звън от почукването на чашите, 

последван от шумни възгласи и весел смях. Колко 

пъти вдигахме наздравици и колко пъти си 

пожелавахме наслука, обявявайки предварително 

смъртта на вълка, така и никой не успя да преброи. Не 

можахме да разберем по кое време излязохме от 

кръчмата и се прибрахме по къщите. 

 

На сутринта се събрахме пред мелницата и бързо 

потеглихме за гората. Както беше по план, Файтона и 

Змея застанаха по средата на рошавото дере, аз в 

единия му край, а Данчо Горския тръгна с кучетата от 

срещуположния. Слънцето весело показа кръглия си 

оранжево – червен диск от изток и топлите му лъчи се 

промушиха между клоните на дърветата. Гората 

сякаш оживя – врабчета и косове зацвъртяха в 

храстите, а с резки размахвания на крилата си от 

дърво на дърво прелитаха сойки и с пронизителния си 



крясък предупреждаваха горските обитатели за 

нашето присъствие. 

 

За разлика от нас, кучетата не бяха махмурлии и бяха 

решили да свършат работата си както трябва. Скоро 

над дърветата се изви ясен и басов кучешки лай, 

придружен от подвикванията на Данчо. Като по 

поръчка гончетата подгониха дивеча точно по средата 

на дерето, право към пусията на Змея. 

 

Стоплен от меките и приятни слънчеви лъчи обаче, 

Змея неусетно задрямал и не усетил как вълкът се 

измъкнал от храстите и излязъл на пътеката на 

двадесетина метра от него. 

–  У-У-У, хъркаш ли бе, Змей? Там ли си, бе? У-У-У! 

– прокънтя отнейде дебелият глас на Данчо. 

 

Живко сънено отворил очи и неочаквайки да види 

вълка толкова близо до себе си се стреснал и гръмнал 

с пушката във въздуха. С един скок хищникът 

прескочил пътеката и се шмугнал в храсталака, 

изпратен от втория сватбарски изстрел на Змея. 

 

Чувайки изстрелите на колегата си, Файтона застанал 

нащрек и се заслушал в лая на гончетата. По едно 

време зърнал призрачните приплъзвания на вълчият 

силует между дъбовете. Вдигнал пушката, премерил 

се, ама къде се целил само той си знае. Едрите сачми 

изсвирили във въздуха и обрулили листата от клоните 

на една леска току пред главата на хищника. Пропуск! 

Вълкът свърнал вдясно от пътеката и тръгвайки 



нагоре по склона, увличайки кучетата след себе си, 

окончателно се измъкна от нашата засада. 

 

Прибрахме се по обед гузни в село, оставихме 

пушките и отидохме в кръчмата да се утешим с една 

гроздова, както и да измъдрим новата тактика. 

Насядахме около масата и когато бай Боне се 

приближи да ни поднесе питиетата, лукаво се 

усмихна и каза: 

 

– Като ви гледам как сте се омърлушили, май днеска 

няма да играем хоро около вълчата кожа, а? Ама и вие 

сте едни ловци, нямам думи. От световна класа. Абе, 

защо ходите да търчите из гората и да гоните вълка, а 

не го примамите с нещо. Я с някоя болна овца, я с 

някоя стара крава. Хем по – лесно, хем ще си спестите 

време и главоболия. 

– То хубаво казваш, бай Боне, ама кой ще си даде ей 

така добитъка за примамка на вълк? – замислено 

произнесе Данчо Горския. – Не стига, че хората са 

бедни и гледат по една – две животинки вкъщи, а и да 

искаме от тях едва ли не да ги сложат в устата на 

вълка. Абсурд! Ще ни се присмеят и изгонят. 

Кръчмарят се усмихна още по – широко, приятелски 

потупа Данчо по рамото и весело му рече: 

– Не се притеснявай, горски. Това да ви е проблема. 

Имам едно старо магаре у нас, дето вече за никаква 

работа не го бива. И аз не знам за какво го държа още. 

Много е инат Марко и вироглав, ама ще ви свърши 

работа. Идете у нас и кажете на леля ви Тошка, че аз 

ви пращам да вземете магарето. 

 



– Ей, благодаря ти бай Боне. Голяма работа си! 

Обещавам ти, че няма да те разочароваме и ще ти 

върнем магарето живо и здраво. – възторжено отвърна 

Данчо и впи проницателният си поглед в мен. – 

Станко, твой ред е. Файтона и Змея вече се изложиха 

в гората и сега ти трябва да се нагърбиш с тази задача. 

Отиваш, взимаш магарето, завързваш го до 

сметището и довечера там причакваш вълка. Хайде 

отивай и си отваряй очите. На тебе разчитаме, момко. 

Наслука! 

 

Не бях много съгласен с това решение, но нямаше как 

да се противя на по – старите ловци. Допих си 

ракията, наметнах си якето и се отправих към къщата 

на бай Боне. На вратата ме посрещна леля Тошка и 

като разбра за какво съм дошъл, тъжно наведе глава: 

– То, нашият Марко не е лоша животинка. От дълги 

години си го гледаме и много работа ни е свършил. 

Има си и кусури, ама си свикнахме с него. Пази го, 

моля те Станко. 

– Не се притеснявай, лельо Тошке. Обещавам ти, че 

нищо няма да му се случи. Само да убия вълка, а пък 

после голяма трапеза ще си спретнем. – опитах се да 

прозвуча окуражително аз. 

 Влязох в обора, отвързах дребното магаре, нахлузих 

му юлара и като го хванах за юздите бавно го поведох 

към къщи. 

 

*** 

 

В късния следобед пристигнах на предвиденото 

място. То представляваше една малка полянка 



разделяща сметището от гората. Забих един кол в 

земята и завързах магарето с едно старо въже за него. 

 

“Краварникът е наблизо, и оттам изхвърлят някои 

отпадъци на сметището. Дано дойде тази вечер 

гадината му с гадина.”- помислих си аз, заредих 

двуцевката, огледах се наоколо и се скрих в едни 

високи шипкови храсти. 

 

Не помня колко време стоях притаен там. Слънцето 

бързо се скри зад ниските хълмове и над поляната 

легна призрачна тишина. Само вятърът разклащаше 

клоните на крайните дървета, а от време на време 

откъм поляната се дочуваше хрупането на трева от 

старото магаре. 

 

Дали от умората от скитането през деня, или от 

недоспиването предната вечер, по едно време, 

клепачите ми натежаха и аз затворих очи. Събуди ме 

силно топуркане на копита. Стреснах се, отворих очи 

и за миг се вцепених. Марко бясно се дърпаше, 

въртеше се в кръг и раздаваше силни ритници във 

въздуха. На няколко метра от него, почти прилепен до 

земята, бе залегнал голям вълк. Ушите на хищника 

бяха присвити почти да врата му – чакаше 

подходящият момент за скок. 

 

Докато вдигна пушката да стрелям, Марко, явно не 

разчиташе на моята помощ, а и живот лесно не се 

дава, така силно се дръпна и опъна въжето, че то не 

издържа и се скъса. Със силен тропот магарето като 

вихър се понесе към село, а след него и вълкът. 



 

“ Пак станахме за резил “- помислих си аз и се затичах 

след тях. 

 

По това време леля Тошка точно простирала дрехи на 

двора, когато чула страшната олелия, долитаща откъм 

улицата. Отворила пътната врата и що да види – 

нейният Марко с изблещени от ужас очи се носил към 

тях, а след него тичал огромен вълк. Старата жена се 

шашардисала и инстинктивно разтворила широко 

пътната врата, пресякла бързо двора и отворила 

портата на големия обор като се скрила зад нея. 

Марко влетял в двора и се шмугнал през отворената 

порта в обора, а след него и вълка. Леля Тошка това и 

чакала – затворила вратата, хлопнала резето и се 

развикала като обезумяла: 

 

– Вълк! Вълк! Вълк в обора ми! Помощ! У-у-у! 

Помоощ! 

 

Понеже живееха на края на селото, още отдалеч дочух 

писъците и виковете на леля Тошка. Затичах се още 

по – бързо и след няколко минути вече бях пред тях. 

Щом ме зърна с пушка в ръка, тя ме хвана за рамото и 

бясно ме повлече към обора. От устата й излизаха 

членоразделни звуци. Надникнах през прозорчето и 

какво да видя – дребният и хилав Марко стоеше 

наежен и злобно пръхтеше срещу вълка, а той се бе 

свил в единия край на обора и не смееше да помръдне. 

След малко дотърчаха Данчо Горския, Файтона и 

Змея, а малко след това дойде и бай Боне. Какъвто си 



беше зевзек, бай Боне шумно се засмя, потупа ме 

весело по рамото и през смях ми рече: 

 

– E, каква стана тя? Моят Марко ви хвана вълка, а? 

Добре, че се сетих да ви го дам, че иначе имаше да се 

скитате цели седмици и да гоните михаля по горите. 

Е, утре ще идете до пазара да му купите от най – 

хубавия фураж да си похапне животното. Заслужи си 

го. А тази вечер ще празнуваме в кръчмата. 

 

Нямаше как. Открехнах малко прозорчето на обора, 

проврях цевите на пушката и стрелях във вълка. Убих 

го, а вечерта направихме такова трапеза при бай Боне, 

че после три дена ме боля главата. На следния ден 

отидохме на пазара и му купихме от най – хубавия и 

скъп концентриран фураж, а освен това му взехме и 

цяла торба зоб. 

 

Ето така дребният и хилав Марко улови големия и 

страшен вълк. 

  



Легенда за родопската самодива 

 

Някога, много отдавна, България била голяма и силна 

държава. Управлявала се от мъдри царе, които с 

помощта на многобройната и смела войска често 

завладявали нови територии. Всички съседи се 

съобразявали с нея и рядко влизали в излишни 

спорове с българския народ, защото многократно 

били побеждавани от него. 

 

Случило се така, че след смъртта на цар Александър 

царствуването се паднало едновременно и на двамата 

му сина – Срацимир и Шишман. Те обаче не се 

разбирали помежду си, постоянно се карали и решили 

да си направят две отделни царства – единият във 

Видин, а другият в Търново. Двамата братя дърпали 

властта всеки към себе си, като по този начин не 

осъзнавали, че държавата отслабвала. Разделили се 

българите, спочудили се на кой от двамата да се 

кланят. Разхлабила се и войската – войниците също не 

знаели кой цар да бранят най – напред. 

 

По същото това време от юг надвиснала страшна 

опасност. Събрани под знамената на техния бог 

турците нахлули от три страни в пределите на нашата 

страна. Те грабели, палели и унищожавали всичко, 

което се изпречвало на пътя им. Мъжете убивали, а 

жените откарвали в плен. След тях оставали 

разрушени крепости и опожарени градове и села. 

Турците разчитали на разделението на българите и 

бързо завладявали нови и нови земи. 

 



Първи срещу османските войски излезли двама 

християнски владетели, но тяхната войска била 

разбита до едно село край река Марица. Никой 

измежду Шишман и Срацимир не се решил да 

помогне на чужденците. За тях личното 

съперничество и взаимната омраза били по – важни от 

чуждото нашествие по техните земи. След тази 

победа турските орди настъпили към София и 

Самоков. 

 

Лошите вести бързо долетели до крепостта на 

болярина Елтимир. Тя се намирала в една долина 

нейде сред Родопите. Обградена отвсякъде с дебели 

каменни стени и дълбок ров, тя оставала една от 

последните незавладени крепости на юг от Балкана. 

Наоколо се ширели гъсти гори, а стръмните склонове 

правели крепостта още по – непристъпна. 

 

Елтимир оставил писмото, което било пристигнало от 

Търново на масата и се загледал през прозореца. 

Навън задухал силен вятър, на небето се скупчили 

тежки оловно – сиви облаци. Небосводът се прорязал 

от ослепителна светкавица, последвана от глух 

гръмотевичен тътен. Над планината се задавала буря, 

подобна на тази, която заплашвала да помете 

България. 

 

Тихо почукване прекъснало мислите му. Вратата се 

открехнала и в тесния процеп се показала русата 

главица на дъщеря му Тамара. 

 



– Татко, може ли да вляза? – тънкият й и мелодичен 

глас приятно погалил ушите му. 

 

– Влез, дъще! Влез! 

 

Тя смутено пристъпила няколко крачки навътре в 

стаята. Облечена в ефирна бяла рокля, която се 

спускала почти до глезените й, обута в бели сандали 

и положила бяло венче върху косите си, Тамара 

приличала на малка самодива излязла от приказките. 

Гледайки баща си право в очите, тя тихо рекла: 

 

– Вярно ли е, че турците нападнали земите ни и 

колели и бесели всичко що се изпречва на пътя им? – 

в очите на девойката проблеснала уплаха. 

 

–  Не, миличка. Това са приказки на страхливи хора и 

на такива, които искат на безценица да изкупуват 

земя. Няма такива неща – турци при нас не ще дойдат. 

Ти сега отиди при майка си, а аз след малко ще дойда. 

 

Девойката леко се поклонила и понечила да излезе от 

стаята, когато силен вик я накарал да се стресне и 

закове на място. 

 

– Господарю, господарю! – продължавал да кънти 

мъжкият глас. 

 

Елтимир бързо станал от стола и инстинктивно 

застанал пред дъщеря си, сякаш искал да я опази от 

нещо лошо. На вратата застанал началникът на 



стражата. Той почтително се поклонил, изправил се и 

бързо заговорил: 

 

– Наши хора са видели турците съвсем близо до 

границите на нашите владения. Броят им бил 

неизмерим, опънали шатрите си до реката, а нощес 

били запалили огромни огньове, които осветявали 

почти цялата долина. Разпореди какво да правим. 

 

Боляринът раздал няколко бързи заповеди, след което 

войникът отново се поклонил и бързо излязъл от 

стаята. След заминаването му Елтимир останал 

дълбоко замислен. Въздухът в кабинета му бил 

изпълнен с тягостно напрежение, което сякаш се 

отразявало от закачените по стените факли. 

 

На следния ден боляринът привел войската си в пълна 

бойна готовност. Увеличил стражата, наредил 

допълнителни упражнения за войниците, които щели 

да участват в битката, заповядал на ковачите да 

произвеждат колкото се може повече мечове, щитове 

и копия. Турците били вече наблизо и мало и голямо 

се въоръжавало. 

 

На втория ден рано сутринта, още преди първите 

слънчеви лъчи да докоснат смълчалите се крепостни 

стени, войската била строена във вътрешния двор и 

готова за поход. От изток очертанията на планинските 

върхове се сливали със сивото небе, когато с шумно 

скърцане портата се отворила и подредените в 

стройни редици войници напуснали крепостта. 



Отпред яздела конницата, а отзад въоръжена с мечове 

и копия гордо пристъпяла пехотата. 

 

Елтимир решил да не тръгва с войската в този поход, 

а да остане с жена си и дъщеря си Тамара в крепостта. 

За свой заместник той посочил войводата Белуш, 

който веднага застанал начело на войската. 

 

– Тате, моля те кажи ми, че турците са далеч. Ще 

дойдат ли тук турците, тате? 

 

– Мила дъще! Турците са далеч и никога турски крак 

няма да стъпи зад крепостните ни стени. Просто 

пращам войската за малка проверка – с твърд глас 

отговорил боляринът и присвивайки очи се загледал в 

гърбовете на последните войници, излизащи през 

крепостната порта. 

 

Войската бързо преминала през рядка смърчова гора 

и с бодър марш се спуснала по широкия път, още по – 

ниско в долината. Стигайки до широката и буйна 

река, войниците се спрели. Напреко над пенестите 

вълни се бе протегнал стар въжен мост, като само по 

него те могли да пресекат дълбоките води. Отвъд 

реката имало малко възвишение, зад което бил 

лагерът на турците. 

 

Стратегията на Белуш била войската да се раздели на 

три отделни колони, да се разгърне в боен ред и да 

удари османците в гръб, нападайки ги от три страни 

едновременно. По негова заповед войниците 

започнали да преминават по моста, но още преди и 



половината от тях да успеят да го прекосят от 

околните дървета засъскали стрели, а невидими ръце 

замятали копия. Били попаднали на умело 

организирана турска засада. Объркани от внезапното 

нападение първата фаланга войници не издържала, 

огънала се и отстъпила назад, но мостът бил 

прекалено тесен. Разнесли се стенания на умиращи 

хора, мнозина скочили във водата. 

 

Ненадейно българската войска била нападната 

фронтално и в тил от турците, които връхлитали с 

дивашки викове. Очите им гледали безумно, в ръцете 

си държели мечове и криви ятагани, а устните им 

крещели името на бога им. Настанала голяма сеч – 

засвяткали мечове, звънтели щитове, бреговете се 

обагрили в кръв. 

 

След около час битката стихнала. Войската на 

Елтимир била разбита, а неговият заместник – пленен. 

Вместо да се върнат обратно, турците се насочили към 

елтимировата крепост. 

 

Съзирайки събралата се многолюдна войска с развети 

знамена пред крепостта му, Елтимир тъжно навел 

глава. Бил изпратил по – голямата част от войската си 

в похода и нямал с какво да се противопостави на 

завоевателите. Все пак решил да преговаря с тях. 

Заедно с трима от най – верните си хора отворили 

крепостните порти, пуснали турските парламентьори 

и ги въвели в приемната. След дълги преговори 

Елтимир склонил да плаща на турците данък, както и 

да им даде много провизии и коне. 



 

– Много сме слушали за красотата на дъщеря ти, 

болярино! – рекъл му османският пълководец и бавно 

погалил козята си брадичка. – Дай ми я за жена и ти 

обещавам, че ще намаля данъка ти, веднага ще вдигна 

обсадата и ще те оставя на мира. 

 

Станало му мъчно на стария баща, но нямало какво да 

прави. Набързо събрали багажа на Тамара и го 

натоварили в една каруца. Облечена цялата в бяло – 

красива рокля, леки сандали и тънко венче, положено 

върху нежното й чело, тя бавно слизала по стълбите. 

Девойката приличала повече на горска фея, отколкото 

на дъщеря на благородник. Миг преди да се сбогува с 

родителите си и да се качи в каруцата, тя бръкнала в 

пазвата си, извадила оттам дълъг нож и с бързо 

движение го забила в сърцето си. Строполила се на 

земята, бялата й рокля се обагрила в алено червено, а 

от устата й потекла струйка кръв. 

 

Неописуема мъка стегнала сърцето на бащата, голяма 

буца заседнала в гърлото му. Той коленичил до 

издъхващото тяло на дъщеря си, а по бузите му се 

стекли горещи сълзи. Те били толкова искрени, че 

щом паднели на пода се превръщали в кристално 

чисти бисери. 

 

В този момент турският пълководец започнал да 

крещи и да нарежда, че щом Тамара нямало да му 

стане жена, трябвало да я хвърлят на кучетата. За миг 

Елтимир загубил разсъдъка си, а очите му се налели с 

кръв. Той бавно се надигнал от земята, извадил меча 



си и с един замах посякъл турчина. Без да чакат 

подканяне войниците му също извадили мечовете си 

и за кратко време избили до крак неподготвените 

османски пратеници. Когато и последният турчин 

притихнал и престанал да мърда, залата се изпълнила 

с дълбока тишина. 

 

Погребали Тамара на една могила в местността 

Османлието, която по – късно нарекли “ Момин гроб”. 

Баща й нарочно посипал превърналите се в бисери 

сълзи в гроба й, а върху тях положили тялото на 

младата девойка. В наши дни местни хора разказват, 

че привечер чували тъжна и нежна песен, която се 

носела между дърветата. Заедно с нея те съзрявали 

призрачна женска фигура, която сякаш плувала в 

мъглата. Според тях това бил духът на Тамара, която 

търсела баща си, за да го утеши с песните си. 

  



Маруся Николова 
 

Пазарен ден 

 

Това, че Кирко бе българин не му помагаше, но не му 

и пречеше. Тук в столицата българи винаги е имало, а 

и някога са я владеели. Доскоро по белградските 

улиците са марширували и пели български момци в 

униформи, препасали саби, с белгийски пушки през 

рамо. Те са заставали рамо до рамо със сърбите срещу 

турците. Повечето от посетителите знаеха, че е 

участвал в Сръбско – турската война и го уважаваха. 

Пресни бяха следите от турските кланета и пожарите, 

пръскащи искри до небето. Омразата и проклятията 

отлитаха натам и отрицателните емоции и завистта не 

раздираха гърдите на столичани. Кирко минаваше за 

герой в очите на мнозина и често го молеха да им 

разказва как е избягал от България, как е тръгнал от 

Румъния с доброволците българи и руснаци, и как са 

го измъкнали циганите изпод мъртвите. Той не 

обичаше да си спомня и не искаше да разказва, но 

когато не му се даваше път за отстъпление, споделяше 

преживяното пред чаша вино. 

Един душен летен следобед, близо година, след като 

гостилницата заработи, прага пристъпиха петима 

сръбски офицери. Кирко не си спомняше някой от тях 

да е идвал преди това. Те влязоха самоуверено, с 

надменни усмивки и мътни погледи. По килнатите 

шапки, които веднага метнаха на свободната маса 

личеше, че са достатъчно почерпени другаде. Явно 

тук бяха решили да си допиват или пък да търсят 



повод за свада. Последното се предугаждаше от 

заплашителното дрънчене на сабите и гръмкия тропот 

на подкованите обуща по дъсчения под. Стовариха се 

върху столовете и подвикнаха за литър ракия, сифон 

вода и мезета. Дегустираха шумно, с отрицателно 

поцъкване и пренебрежителен смях. 

Бе пазарен ден и помещението беше препълнено. 

Горещините бяха приканили на хлад голяма част от 

търговците, отседнали от два дни тук. Независимо от 

цвърчащото месо върху жарта, хладината се усещаше 

благотворно и мнозина настроиха глътка към 

печеното. И те и обичайните клиенти се посмутиха от 

арогантността на военните и повдигнаха в 

недоумение рамене. Други погледнаха към 

съдържателя, очаквайки с любопитство реакцията му. 

Някои, по-далновидни, побързаха да излязат, 

предчувствайки кървав развой. Но други останаха 

водени от глад за зрелища. Двама-трима, най-близо до 

вратата, така и не забелязаха нищо, защото си пиеха 

кафето зад вестника. 

Съдържателят се движеше пъргаво покрай масите и 

със скрито неудоволствие забеляза как пръстите на 

единия офицер мачкат и късат листчета от цветята на 

прозореца. Той преглътна това, въпреки че сам се 

грижеше за тях и се радваше на всеки напъпил и 

разтворен цвят. Но когато видя как същата тази ръка 

се протегна и плесна отзад Драгана, която излизаше 

навън с кош пране, застана нащрек. Така както се бе 

завъртял и устроил животът му, тя му беше станала 

близък, предан и скъп човек. 



Кирко тръгна с ракията и сифона към офицерите. 

Този, същият, който продължаваше да мачка цветето 

изрева срещу него: 

– Не ти, оная хубавица искаме да ни сервира! 

– Жените не сервират. Мястото им е в кухнята – 

отвърна той като го изгледа остро. 

– И кой го казва? 

– Аз го казвам – собственикът! 

– Не си никакъв собственик, българино – надигна 

чашата с ракия мъжът и я изпи наведнъж. – Ние сме 

собственици, дето сме насядали тук. Богатееш на 

наша земя, за наша сметка и се възползваш от жените 

ни… 

– Я си затваряй устата! – спусна се към него Драгана, 

която до момента тръпнеше от лошо предчувствие зад 

кухненската завеса. – Защо късаш китките, бре? 

Вкъщи така ли правиш? 

– Ха, я каква защитница си имал! Под полите й ли ще 

се скриеш ако реша да те порна със сабята? – и се 

обърна към другарите си с призив: 

– Яжте и пийте, няма да плащаме, този е българин! – 

той хвърли чашата си на пода и я счупи. – Тук нищо 

не значи и е никой! 

 

Младият човек стисна зъби. На ясно бе, че го 

провокират. Имаше опит в предотвратяването на 

пиянски скандали. Нужно бе да запази присъствие на 

духа, защото знаеше до какво водят и колко пагубни 

могат да са последствията. Той направи знак на 

Драгана да се прибере в кухнята, но тя не помръдна. 

Черните й очи мятаха мълнии. Готова бе да се хвърли 

пред любимия мъж, за да защити гърдите му от 



сабите. Беше обзета и от покровителствено чувство, 

че тя е сред свои, а той е сред чужди. 

Кирко остана сдържан до момента, когато настоя да 

му платят. 

Думите му бяха посрещнати с взрив от пиянски смях 

и тропане по пода в знак на неодобрение. Отказът бе 

подсилен от подсвиркване и неприлични жестове към 

Драгана, която му прошушна: 

– За Бога, не настоявай за тия пусти пари! 

Той не я послуша, защото въпросът вече не опираше 

до парите, а до честта. Пребледня и отсече гневно за 

трети път: 

– Парите, господа! Където се яде и пие се плаща. 

Даром никому нищо не поднасям. Плащайте и вън! Не 

сте добре дошли тук! 

– Българска свиня! – обърна се към оределите 

клиенти, същият офицер с плешивото теме и малките 

сълзящи очи, който по всичко личеше бе тарторът. – 

Чувате ли я, братя сърби? Обижда нас, доблестните 

сръбски офицери, проливали кръвта си за отечеството 

и за всеки един от вас! От нас пари иска, наместо да 

ни целува ръцете, че сме го пуснали на земята си, да 

смуче като кърлеж и да богатее за наша сметка. Я да 

го заколим и опърлим… 

Кирко Левашки политна напред от обидата. Сякаш 

сабята на башибозука отново се вряза в плътта му. 

Земята потрепери и се огъна под него. Разклати се 

целият негов свят, който с мъка и последователност 

беше градил върху тази неприветна земя, населявана 

от тези враждебно настроени хора. Гърдите му се 

наляха с гняв, а в очите му лумна див огън. А той 

редом с бойци от различни народности се беше борил, 



за да живеят сърбите като свободен и честит народ. 

Беше загубил другаря си, с когото мечтаеха със 

съвместни усилия да отхвърлят омразното иго и да 

заживеят в добросъседство. Дали не наближава мигът, 

който за сетен път ще промени живота му?! 

Това беше последната му подредена мисъл, която по-

късно възпроизвеждаше многократно. Всичко се 

накъса светкавично и изчезна – разумът отстъпи 

победен. Пръстите мигом сграбчиха тежкия стъклен 

сифон и, преди офицерите да могат да отреагират, 

изпъна високо ръце нагоре и рязко, с всички сили, го 

стовари върху главата на седналия офицер, позволил 

си да го нарече „българска свиня“. Офицерът изрева и 

се свлече от стола. Зиналата му уста се наля с кръв, 

бликнала като фонтан от раната. Кръв пръсна по 

масата и за миг образува локва по пода. 

 

След първия пристъп на смайване настана 

невъобразима суматоха. Офицерите наскачаха и 

закрещяха с пълно гърло. Псувни и проклятия 

разцепиха въздуха. Ръцете им бръкнаха за 

револверите и се прицелиха в гърдите на Кирко. Той 

се сниши и претича зад тезгяха, с една единствена 

мисъл: „Объркай посоката и врага!” Отвори 

страничната врата и я хлопна зад себе си, все едно 

бяга към задния двор, но притича по тесния коридор 

и се върна обратно. Мина през стаята си и скочи през 

прозореца, който гледаше към главната улица и 

площада. 

Неколцината посетители се хвърлиха по очи на пода. 

Издрънчаха съдове, пръснаха се стъкла. Драгана 

изпищя и с ужасени очи проследи как Мирко и Зоран 



блъскат маси и столовете в краката на офицерите, за 

да ги забавят. Без да се бави тя се присъедини към тях 

и взе да ги замеря с каквото й попадне под ръка. 

Любица, която се връщаше от пазара с кошница 

зеленчуци съзря, как офицерите изскачат вкупом от 

гостилницата със саби над главата, и се пръсват из 

двора. Тя с див рев се спусна вътре, в тревога за децата 

си, които я бяха придружили до пазара, но крачеха 

бързо и се бяха прибрали преди нея. Видя ги читави, 

но не можа да се успокои и разтреперана се отпусна 

върху пода. Със сърцето си усети – станало е нещо 

непоправимо. Мъжът, който се грижеше като баща за 

момчетата, е в смъртна опасност! 

 

  



Плачеща Върба 

 

От авторитетно списание за обзавеждане позвъниха в 

редакцията на вестника ни. Помолиха да им 

съдействаме за разходка из града ни. Видели снимка 

на площада, заобиколен от стари двуетажни къщи – 

виенски стил – „късен сецесион” и любопитстват как 

са подредени. Надяваха се стилът да е запазен както 

отвън, така и отвътре. Искаха да уловят атмосферата 

и да се полюбуват на старинни мебели и кристални 

полилеи, ако някъде са оцелели такива. Ние, ден 

преди това, трябваше да проучим и помолим за 

позволение да снимат. А те, от своя страна, щяха да 

ни посветят новогодишния си брой и да раздадат 

безплатни списания на любезните домакини. Късно се 

бяха обадили, а ни бе нужно време за организация. 

Докато се чудихме кого да посетим, с необичайната 

молба за натрапчиво гостуване със снимки, чухме 

жената, която чисти, да си мърмори под носа: 

– Кой ще ти държи вехтории в днешния модерен свят. 

Каквото и да са получили деца от родители, са го 

пръснали я по вили, я по тавани и мазета. Само у 

адвокат Върбанов са непобутнати… 

– Ти сигурна ли си, лельо Маре? – скокнахме ние. Тя 

беше толкова приказлива, та чак досадна и не я 

подкачахме, че като ги почне няма спиране. Но имаше 

буден ум и свежа памет. Неведнъж ни бе спасявала, 

защото знаеше всичко из малкия градец. 

– Да – вирна брадичка тя, осъзнала своята значимост. 

– Преди да започна да чистя по къщите, съм се 

грижила за адвоката и жена му. Един след друг си 

отидоха… 



– Кой може да ни отключи? Тя, къщата с плачещата 

върба, пустее от години. 

– Така е, но до църквата живее тяхна родственица. Тя 

има ключ. 

– Хвърляй метлата и да потегляме, чe да не се 

злепоставим пред колегите. Пък и малко слава за 

града не е излишна… 

В ранния следобед вече стояхме сред буренясалия 

двор до плачещата върба, потопила печални вейки в 

шадравана. Върхът и докосваше верандата на втория 

етаж. Бях чула, от същата бъбрива леля Мара, че 

адвокатът я посадил в деня, в който се е родило 

единственото му дете, което нарекли Върба, на баща 

му, също адвокат. Но момичето се ориентирало към 

музиката и свирело божествено на пиано. Загинало 

при наводнение в Германия, където концентрирало. 

Така и не го открили, а върбата живее до ден днешен 

и сякаш плаче за него. Всяка пролет тя разцъфваше и 

пръскаше фин аромат по главната улица, та чак до 

пристанището. 

– Имам ключ само от горния етаж – прокашля се 

роднината, покорявайки стоте със ситен ход и 

патерици. – Беше забранено да се отключва етажът на 

покойната. Таяха надежда, че ще се върне, защото 

никой не я разпозна сред мъртвите. Искаха да завари 

всичко непобутнато, както го е оставила. С въздуха, 

който е дишала и вещите, които е ползвала… 

– Да – потвърди с кимване леля Мара – Ни некролози 

лепиха, ни панахиди отслужваха. Така си отидоха с 

надеждата, но в самия си край бяха убедени, че вече 

си е у дома и свири на пианото… 



Наложи се да я прекъснем и да я насочим към 

същината на въпроса. 

– То първият етаж е интересен – превключи бързо тя. 

Наредбата е доставена от Виена. Ще слезем по 

задните стълби към избата. Преди нея има площадка 

към кухнята и помещението за прислугата. Между тях 

е тясната вратичка за връзка с първия етаж. Нещо като 

авариен изход. Няколко пъти, след смъртта на 

адвоката, съм се провирала по молба на госпожата, за 

да обера прах и паяжини, но все ме заклеваше да не 

размествам нищо. Това се отнасяше и за нотните 

листове върху пианото. Преди тръгването си, Върба 

свирила за тесен кръг приятели, дошли да я 

изпроводят. 

Вторият етаж не ни впечатли с нищо, но когато се 

провряхме през тясната врата и пристъпихме в стаите 

на мъртвата, едва сдържахме възклицанията си: 

Същинско царство, потънало в стогодишен сън. 

Обвито с воали от паяжини и посипано с праха на 

забравата. Нямаше я само спящата красавица, но 

снимката й висеше над пианото, в салона за приеми. 

Момиче с изразителни черти и напрегнат поглед. 

Уплътнени с червило сърцевидни устни и тънки като 

конец вежди, под бухнали светли къдрици. Дълъг 

перлен наниз опасваше няколко пъти шията и 

потъваше надолу, в дантелите на деколтето. 

Към стените бяха строени виенски столове от парен 

бук с тъмночервена тапицерия и няколко масички за 

кафе, чай, леки закуски… По силата на навика, леля 

Мария завъртя парцала и метличката от пера, за да 

бъдело „прегледно“ за снимките. Тя цялата се бе 

зачервила от напрежение, а може би и от липсата на 



въздух. Пресегнах се, дръпнах пискюлите на завесите 

и с голяма мъка, отворих прозорците… 

Когато, на следващия ден, провряхме гостите през 

тясната вратичка, те с респект стъпиха върху дебелите 

килими и се застояха в хола. Там преобладаваше 

мебел, от началото на двадесети век – холна 

гарнитура и бюфети със стъклени витрини, 

препълнени с фин порцелан и кристал. Заостриха 

вниманието си и върху неначенатите бутилки с 

алкохол, вероятно запазили качествата си. 

Снимаха ентусиазирано и безмълвно в спалнята: 

Огромното легло с дърворезба и пухени завивки, с 

метната отгоре нощна дреха от розов сатен. 

Четирикрилен масивен гардероб и скринове с 

надстройки, от потъмняло дърво. Една от жените 

открехна вратите на гардероба, за да надникне 

обективът и вътре, сред копринените рокли, 

шлейфове, палта и шапки… 

Рано сутринта ме събуди тревожен звън. От 

списанието ми се обадиха, за да ме информират, че 

нито една от десетките снимки, направени на първия 

етаж не е излязла. Всички са обвити в мъгла, въпреки 

скъпоструваща им безпогрешна техника. Забързах 

към редакцията и споделих с колегите. Имахме 

въпроси към леля Мара, която прекъсвахме 

многократно, но тя не дойде на работа. Мъжът й се 

обади, за да каже, че е на легло след вчерашното 

посещение в къщата с плачещата върба. Кръвното 

налягане е нормално и лекарят не може да установи 

на какво се дължи отпадането и огнената червенина 

по лицето. 



Мълчаливо се спогледахме, без да смеем да изкажем 

предположения. 

  



 

 

 

 

 

 

Историите на града 
  



Тео Буковски 
 

15 минути 

 

15 минути! Не повече от четвърт час се беше забавил 

Велизар на връщане от аптеката. Но… всичко се беше 

развило светкавично. 

Пожарът беше тръгнал от включената електрическа 

печка, на която единият реотан така и никога не 

проработи. Но една искра от другия беше 

прехвръкнала към пода и огънят се беше 

разпространил за секунди по лесно запалимия мокет. 

После цялата стая беше лумнала като фойерверк. 

Всичко беше изпепелено за минути – мебелите, 

завесите, дори телевизорът… Всичко, което е било 

годно за горене. Пламъците не бяха успели да стопят 

единствено рамката на старото желязно легло, на 

години почти колкото самата къща. Когато 

пожарникарите бяха проникнали в стаята, върху 

черната пружина и все още димящия дюшек бяха 

открили един овъглен труп. Възрастната майка на 

Велизар не бе успяла да се измъкне от огнения ад. 

– Беше почти неподвижна. Преди десетина години я 

диагностицираха с ревматоиден артрит. Колко болки 

изтърпя през всичкото това време! И взе да става все 

по-лошо… – Велизар наведе очи и започна да гризе 

ноктите си. – И сега това… Ужас! 

– Ами не е трябвало да я оставяте сама в къщата с 

включен неизправен електроуред – намеси се делово 

комисар Цоков и седна зад бюрото в стаята за 

разпити. – Нали знаете, как може да се 



охарактеризира поведението ви? Престъпна 

небрежност! 

Велизар подскочи от стола. 

– Престъпна небрежност! Аз ли съм проявил 

престъпна небрежност?! Ако не бяха Вашите колеги 

да ме спрат на пътя и да ми направят такава обстойна 

проверка на автомобила, щях да се прибера навреме и 

вероятно щях да спася майка си… – гласът му изтъня 

и накрая леко завибрира. 

– Секунда само – намеси се инспектор Радионов, 

който до този момент стоеше изправен до прозореца 

и безмълвно следеше автомобилния трафик долу на 

улицата. – Нека оставим въпроса за вината за малко 

по-късно! Разкажете ни спокойно точно какво се 

случи, след като напуснахте дома си! 

Младият мъж помълча минута, после се изкашля и 

продължи с по-спокоен глас. 

– Ами, налагаше се да отида до аптеката за 

обезболяващите хапчета. Нали ви казах, че през 

последния месец болките на майка ми станаха 

непоносими. Лекарите започнаха да й предписват 

лекарства на зелена рецепта. Нали се сещате, от тези 

силните успокоителни. Аптеката, която работи с тези 

рецепти, не е много близо, но с колата е на не повече 

от половин час път. При това аз не карам бързо, все 

още не съм му свикнал на автомобила… 

– Нов ли е? – избоботи Цоков. 

– Чисто нов, преди седмица го взех от официалния 

представител за тази марка. Все още му се уча. То 

нали и затова стана недоразумението с фаровете. 

– И за колко го купи? – полюбопитства комисарят. 

Някак естествено беше преминал на „ти”. 



– А, за колко? За много, ама нали е на лизинг. Аз 

толкова пари накуп нямам. Преди пет години 

продадох старата си трошка, само ядове ми даваше, 

нали беше ен-та употреба, и тогава реших да събирам 

пари. Да взема автомобил, ама да е нов, че да не бера 

и с него само ядове. Е, събирах, събирах… до миналия 

месец. Събрах обаче само за първа вноска. Оттук 

насетне ще я изплащам цели пет години. А сега и 

къща ще трябва да ремонтирам. 

– Доколкото разбрах, къщата предвидливо си я 

застраховал в началото на годината. 

– Така е, аз по принцип съм предвидлив човек. Ама да 

знаете колко разправии са с тия застрахователи! 

Радионов свали очилата си, внимателно ги прибра в 

джоба на сакото си и енергично разтърка слепоочията 

си. После сякаш между другото изпусна следващия 

въпрос: 

– А защо Ви спряха колегите? 

– Нали ви казах, заради фаровете. Явно съм отвикнал 

да карам, а и тези непрекъснато променящи се 

наредби. На отиване ги бях включил, минах покрай 

патрула – нищо. На връщане обаче нещо съм се 

разсеял и съм забравил да ги запаля. И те само това са 

чакали. Хоп, стоп палката и… проверка „от-до”. 

– Аз говорих с колегите, – продължи спокойно 

инспекторът – държали сте се доста арогантно още от 

самото начало. Отказали сте да представите 

документите си за правоуправление. Затова се е 

наложило да огледат автомобила и да проверят в 

багажника за изискуемото по закон оборудване. 

– Ами според Вас как да се държа като съм оставил 

вкъщи майка си да вие от болка, а? Тези ваши колеги 



с прекомерното си буквоядство ме забавиха цели 15 

минути. Онези фатални 15 минути! 

– А Вие сигурни ли сте, че не тъкмо това сте искали? 

– Радионов постави отново очилата си. 

– Моля?! – очите на Велизар засвяткаха. 

– Да си представим за момент, че всичко е протекло 

тъкмо по Вашия сценарий. Една уж случайна 

проверка, предизвикателно поведение от страна на 

шофьора, което кара полицаите да станат много по-

взискателни и обстойно да инспектират автомобила. 

Нима това не е едно прекрасно алиби, докато пожарът 

се е разгарял. 

– Ама вие обвинявате ли ме?! Нима не ви е ясно, че 

всичко стана съвсем случайно. Ако не бях забравил 

фаровете… 

Радионов се усмихна едва доловимо. 

– Както казва един мой познат, естет на красивото 

слово, Вие сте един съвършен, макар и нешлифован 

престъпник. Колко изискано се изразява този мой 

познат, не мислите ли! От него можеше да стане 

добър следовател, но за съжаление избра да броди по 

други пътеки. А сега от Вас очаквам да чуя истината! 

 



  

Валентин Попов 
 

Истории от автобуса. Майка 

 

Тя се качваше всяка сутрин от една и съща спирка във 

винаги пълния, вмирисан на мръсни тела и старост 

автобус. Това превозно средство минаваше през целия 

град. Въртеше по малки улички, пуфтеше по 

булеварди, но доставяше хиляди хора по маршрута си. 

Колкото и да беше вехт, мръсен и бавен, винаги бе 

пълен с желаещи да стигнат до определена точка. В 

него се срещаха всякакви класи отбрано общество – 

от цигани, до все още млади бизнесмени, през 

работещи пенсионери, строители, застаряващи 

професори, млади майки, ученици, тинейджъри, 

просяци. Една мешавица, която обикновено ми 

късаше нервите с безсмислени разговори, 

просмукващи се миризми, мляскащи звуци от 

целуващи се пуберитети или просто защото  е ранна 

утрин, жегата напира, а работата ме чака. Истинско 

чудо беше, че още се движи. А и истинско чудо бе, че 

тя винаги успяваше да се качи. Качваше се два завоя 

след спирката, от която се качвах аз. От третата врата, 

сама вдигаше количката, пренасяше я през трите 

високи стъпала, оставяше я на земята, помагаше на 

около единадесетгодишно момиченце да се качи, 

после нагласяше бебешката количка на „колелото“ на 

автобуса, вратите със съскане се затваряха и 

поемахме. Няколко сутрини пътувах с нея. Беше 



едричка жена, под трийсетте, с къса чорлава червена 

коса и тъмни очи. Винаги носеше спортно горнище, 

къси панталони и чехли. Не може да се каже, че е 

хубава жена. Но ако човек се вгледа в нея ще види 

нещо красиво, нещо светло. Момиченцето, което 

водеше със себе си й беше дъщеря, винаги сериозно и 

някак отговорно за възрастта си, то стоеше право до 

майка си и зад количката. В количката седеше дете. 

Отново момиченце със широко лице, големи бузки, 

две опашки отстрани на главата. Детето  бавно 

движеше ръце, крака, бавно си обръщаше главата, а 

погледа му беше някак празен. Хем празен, хем пълен 

с чистота. И светлина. Светлината на майка му. Имах 

чувството, че не всичко  е наред с него. А и сякаш 

количката бе вече малка за него… Майката слизаше 

всеки път след завоя на бензиностанцията. Намираше 

се човек на спирката, който да поеме количката и да я 

свалят заедно. И всяка утрин майката беше усмихната 

и добра към двете си деца, погалваше ги от време на 

време, оправяше опашките на по-голямото 

момиченце, избърсваше проточила се лига от лицето 

на по-малкото, галеше бузките му, пипаше ръцете му, 

наместваше го в количката… И се усмихваше. 

Срещу спирката, където слизаше се намира Центърът 

за рехабилитация на деца с церебрална парализа. 

Почти бях сигурен, че отива там всяка сутрин. И ми 

беше някак тъжно и тягостно да гледам как добрата 

майка е изтеглила късата клечка от лотарията на вечно 

заетия и сляп старец горе на небето. Приемаше 

изпитанията му с усмивка и търпение. Мисля си, че го 

победи в тази игра. Определено го победи. 



Една сутрин реших да сляза на същата спирка и да 

видя, дали подозренията ми са ми правилни. 

Помогнах й да свали количката и отидох на 

трамвайната спирка. Те пресякоха улицата и завиха 

надясно, подминавайки болницата. 

Сякаш канара падна от сърцето ми. Видях, че се 

наредиха на една баничарница. Усмихнах се, защото 

денят вече бе прекрасен. Трамваят дойде, а аз се 

качих…. 

 

  

 

Трамваят дойде. Понечих да се кача, но видях 

табелата „за депо”. Върнах се отново на тротоара, 

проклинайки съдбата, че ще закъснея за работа. 

Тогава ги видях. Майката с двете момиченца си бяха 

купили закуски. Върнаха се малко назад и влязоха в 

двора на болницата. Забравих причината да 

проклинам съдбата, защото имах нова. Далеч по-

сериозна. 

 

 

  



Емил Костов 
 

Живот в лист и илюзии 

 

Аз се казвам Джеймс Уолтър Скот и пиша този разказ, 

за да мога в сутрините, когато ставам, да разбера защо 

съществувам и откъде съм тръгнал. Пиша, за да живея 

в думите на забравата, както и за да разбера света на 

моите илюзии. Опитвам се да осмисля и да 

разсъждавам върху това, което съм, но единствено 

мога да напиша това, което съм научил днес ,за да 

продължа напред. Аз съм сякаш лист хартия. 

Животът, думите и мислите ми зависят от течащото 

мастило, което ако спре, спирам да живея. 

В един пролетен дъждовен ден аз и моята любима 

Маргарет се приготвяхме за един обикновен работен 

ден ,който за нас винаги започваше със сутрешно кафе 

и разходка в парка. Всичко вървеше така плавно и 

красиво в тази утрин. Дъждът освежаваше студения и 

мръсен град , а ние вече се разхождахме по дългата 

улица пред парка. Чувствах надежда за промяна на 

света. Толкова тихо беше, че капките на дъжда се 

сливаха с думите ни и се чувствахме блажени да 

говорим един с друг. Всичко беше прекрасно, дъждът 

валеше на ситни капчици, лъчите на слънцето 

пробиваха някои от облаците и бе започнала да се 

образува дъга. Аз и Маргарет бяхме стигнали до 

светофара, но тя, стъпвайки на бордюра, се подхлъзна 

и опитвайки се да я спася , я хванах и я повлякох към 

тротоара,но така отклоних себе си към пътя и в този 

миг усетих как нещо премина през мен. 



 

След повече от 3 дни сън се събудих в болницата. Бях 

объркан и не знаех къде е Маргарет. Търсих я с 

поглед,но тя така и не се появяваше. Дали ме бе 

изоставила? Изведнъж, в стаята се появи докторът. 

Той ме поздрави, прегледа ме и ме попита как се 

случил инцидентът. Аз му разказах . Тогава докторът 

повика сестрата и тя ми показа записа от инцидента. 

Докторът ми каза, че страдам от шизофрения и че 

Маргарет никога не е съществувала. Тези думи ме 

съсипаха. През целия си живот – от колежа до сега, 

когато съм на 38 години, съм живял в лъжа. Нямах по 

близък приятел от Маргарет. Цялото ми съществуване 

е било измама. Имах само Маргарет, мама и татко, но 

сега вече и тримата ги няма. Двамата от тях бяха 

истински, а Маргарет беше една безкрайна илюзия и 

мечта на моята клета душа. Но това не беше най-

лошото, което ме чакаше. 

 

Доктор Кливланд ми съобщи , че до един месец ще 

съм загубил цялата си памет заради сблъсъка с колата. 

Бавно по бавно моята душа започваше да изчезва от 

света. Досега тя можеше да помни ю, но вече бе 

започнала да губи тази възможност. Превръщах се в 

едно тяло без памет и без душа. 

 

Животът започваше да губи смисъл за мен. Не можех 

да помня, а това значеше , че няма да мога да създавам 

нови спомени. Бях сякаш в дъното на света. Не знаех 

кой съм, а същевременно знаех, че ще трудно да 

продължа, защото губех паметта си. Единственото, 

което ми оставаше, е да запазя илюзиите си и да 



продължа живота си чрез листа и химикалката – те ще 

бъдат моята памет, а илюзиите ще ми помагат да 

преживявам забравата, защото всеки ден ще ме 

даряват с нещо ново и така няма да бъда съвсем 

загубен. В остатъка от моя живот ще се опитам да 

опазя себе си чрез листа от спомени и въображението, 

което живее в мен. Колко относителен е животът в 

един момент той се сгромолясва заради нещо, а в друг 

момент момент животът продължава благодарение на 

това нещо. Сега завършвам този разказ знаейки, че 

утре той ми даде живот. 

  



Партизански 
 

Страх 

 

Отново вървях в мрежата, която наричам съзнание, но 

този път тя бе изпълнена със спомени, тежки. Сънища 

от дълбоко детство, изпълващи тялото ми със страх, 

защото аз тогава го открих– страхът. И ето го отново 

– скрил се някъде измежду тези елементи. 

– Ей! – подвикнах-Престани да трепериш! 

– Какво правиш?… Ти кой си?- попита ме плахо 

–  Аз съм носителя на това съзнание – отговорих 

хладно. 

 

Образът ме изгледа, сякаш бе видял дявола стоящ 

срещу него. 

– Спокойно няма да те нараня, идвам да те попитам 

някои неща. 

– Кажи… 

– Защо сънувах онези дяволи? Защо се изправях пред 

смъртта на близките си в онези сънища? 

– Не знам, аз не ги създавах, аз все пак съм твоя страх, 

моята работа е да вливам емоции и предпазливост. 

– Добре, откъде идваш? 

– Идвам от дебрите на подсъзнанието, аз съм в този 

биотоп наречен главата ти, откакто се роди. Моята 

работа е да те пазя от собствената глупост. 

– Аха, интересно, ама защо тогава не ми попречи да 

си вадя раменете през ден? 

– Човеко, това беше нужно, за да разбереш какво е 

страх, за да си предпазлив. 



 

Замахнах в лек бяс от отговорите, а той отскочи назад 

и ме погледна плахо. 

– Защо… го направи? – попита ме от безопасно 

разстояние, готов да побегне. 

– Прощавай, емоция ме обзе след целия този фарс. 

Чакай малко, защо взе да се деформираш? 

– Това е от твоя замах, аз засиля ли се ставам изрод на 

вид. 

 Наистина така бе, той придоби вида на бито животно: 

лицето се деформира в груба картина от дълбоки 

рани, а тялото стана по голямо, но проличаха общи 

белези: следите на гърба от множество удари с колан 

и белегът приличащ на око на дясното рамо, 

основната разлика бе, че те бяха полузатворени и 

стърчаха като напомняне за миналото. 

– Спокойно, виждам промените, имам още един 

въпрос. 

– Спо..дели.-каза заеквайки. 

– Ще останеш ли с мен до края на дните ми? 

– Да, разбира се, аз съм редом с вината ти . 

 Така свърши моя разговор със страха. Продължих да 

се лутам в гротескната мрежа от спомени, кошмари и 

сцени . 

 

  



Художник 
 

Стоях веднъж на пейка в парка, палех цигара подир 

цигара и гледах един художник. 

 

Човекът е вече на възраст, но здрав, строен и весел. 

Беше изпънал щанд с различни творби:  живопис, 

абстрактен стъклопис и още. Много ми харесаха 

стъклописите, та отидох да го питам: 

– Извинете господине, но колко е стъклописът? 

– Младежо, зависи кой: единият вид е 10лева, а 

другият – 15. – отвърна той с хлапашка искра в 

очите. – Защо питаш? 

– За подарък на любимата, скоро ще имаме юбилей. 

– А, вие младежите с интерес към изкуството сте ми 

любимите типажи. 

– Защо, господине? 

– Защото виждам искрата във вас, вдъхвате ми 

надежда. 

– Надявам се нямате проблем да запаля една цигара? 

– Разбира се. И ако желаеш, ми говори на „ти” , то и 

аз съм пушач. 

– Благодаря Ви – отговорих смирено. 

– Би ли ми пазил щанда? Искам да отида да си взема 

кафе и цигари. Ти желаеш ли нещо? 

– Благодаря , не бих отказал едно кафе – започнах да 

ровя за парите си, извадих около 50 стотинки и му ги 

подадох. 

 

Той се върна, благодари ми за услугата. Аз тръгнах 

по задачи. 

 



След няколко дни се видяхме отново, този път по 

бутиковата уличка на София. 

– Добър ден, господине, как сте? 

– Добре, младежо. Намери ли нещо интересно за 

любимата? 

– Може да се каже, написах й стих – съобщих с 

гордост в очите. –Ами при вас как върви? Картините 

продават ли се? 

– Има хора с интерес, има и такива без – каза той 

леко мудно. 

– Нищо, всяка чака своя нов собственик – насърчих 

го аз. 

– Прощавай, но можеш ли да отскочиш за едно кафе, 

тази жега ме умори. 

– Няма проблем. 

 

Отидох до най-близкия магазин, взех кафето и се 

върнах. 

– Младежо как се казваш? 

– Жан, а вие? 

– Росен, и ако желаеш, ми говори на „ти”. 

– Няма проблем, Росен, вече по добре ли сте? 

– Да, благодаря. 

– Извинете, но ще трябва да продължа по работа, 

благодаря Ви за приятните разговори. До нови 

срещи, Росен. 

– До нови срещи, Жан. 

 

От този момент с Росен художникът често се 

засичаме и си приказваме сякаш сме стари приятели. 

Този човечец е класическо старче с брада, мустаци, 

сресана чуплива коса и официални обувки и 



импровизирана сергийка. Не забравяйте, и в най-

сприхавия старец се крие благ характер. Читателю, 

поздрави го и си кажете две-три приказки, човекът 

ще се зарадва.  



Цветина Рангелова 
 

Интервюто 

 

Интервюто, което ще прочетете, бе направено за Вас. 

Бе направено за тези, които наричаме „луди“ и за тези, 

които ни наричат „луди„. За съжаление, нито аз, нито 

интервюираният , не намерихме какво значение 

влагат хората в думата „луд„,използвайки я. Но 

намерихме някои други отговори ,които няма да ви 

разочароват. 

 

София, 2001 г. 

 

Драган Тодоров, 89 години. Войник от Втората 

Световна Война. 

 

С Драган седим в кухнята на къщата, където го гледат 

негови роднини. По снимките,които ми дадоха да 

разгледам е бил с тъмно-руса коса ,особено сини 

очи,висок ,може би около 1.95 см, симетрично лице, 

строен, силен. Сега, пред мен виждам годините, които 

са оставили своя отпечатък. Няма ляв прасец, почти 

без коса. Очите са същите. Отидох при този човек 

главно заради това, което говореха за него в целия 

квартал. Беше получил прякора „Лудия„. 

Изключително ме грабнаха неизяснените ми тогава 

причини за този прякор. Драган ме помоли просто да 

го наричам дядо и да не се притеснявам от нищо. 

 



– Дядо Драгане, разкажи ми какъв беше животът ти 

преди войната. 

– Ами живота … Бях сам. Майка и татко починаха 

един след друг. Израснах при роднини – чичовци, 

лели, вуйчовци. Изучих се. Завърших училище. 

Пропих се. Започнах да пия много. Обикновено ракия 

или винце. Намирах от тук от там, даваха ми. Не се 

прибирах. Понякога и на работа не ходех. Аз работех 

на нивата ,грижех се за конете. Ние не бяхме богато 

семейство.. Имахме едно парче земя и ходех там. Бях 

много загубен младеж. Все си навличах бели. Биех се. 

Бях тъжен, неразбран . Често и бездомен се чувствах. 

Това продължи до началото на войната. Преди да 

стана войник. 

– Защо стана войник? 

-Еми … така,отвътре ми дойде. Добре,че беше тая 

война да осъзная малко. ‘Се едно там ми беше 

мястото. Осъзнах се много на фронта. Намерих … 

намерих си пътя. 

-Какво стана на фронта, как изгуби крака си? 

– Граната. Веднага ми го отрязаха. А на фронта – 

война, като война. Стрелби, бомби, гранати, бой. 

Пушек, дим, кръв. Много от на’ще изгинаха. 

Всичките ни беше страх ама за на’ща България бяхме 

готови да си пукнем там. 

– А какво стана след войната? Като се прибра? 

– Целия бях брадясал, кален… Мръсен. Войната ме 

накара да обичам живота и хората. Да ги пазя, колкото 

ми е по силите. И да ги ценя. Да не те еня не е хубаво, 

да знаеш! Бях друг човек. Не знам дали ще ме 

разберем ама … исках да обичам всички. Като ходех 

навънка с патериците поспра на пазарчето . Там има 



една пейка все празна и си седях там. Поздравявах 

всички от околните квартали, желаех им лек ден. 

Винаги ги гледах в очите. И от тогава, много често си 

ми викаха „Лудия“. Има няма та някой седнеше до 

мен. Някой такъв отчаян от живота та с него си 

подумам някоя хубава приказка. И това беше. 

-Как така? Казваха ти , че си луд само защото им 

желаеш лек ден?! 

– Еми да. Ти ме виждаш,нито пелтеча,нито съм 

раздърпан. И аз не знам защо ми сложиха такова име. 

И като ме погледнат едно такова с белото на очите аз 

им се усмихвах. 

– Не искаше ли да им обясниш,че не си луд,че има 

недоразумение, неразбирателство.. ? 

– Момче, аз цял живот съм неразбран. И аз не се 

разбирам от време на време. Аз не съм искал да ме 

разбират. Исках да бъда по-добър, да ги обичам. Не 

ми пречеше ,че бяха такива. То .. и аз бях като тях. 

Ама аз май … минах малко по-напред . 

– Колко време продължиха разходките ти до пазара, 

макар и без половин крак? 

– Еми … ше те излъжа ,има нема към 20-тина, 30 

години да е било. 

– Как успя да запазиш това добро, което е в теб? 

– Ми как успях … и аз не знам да ти кажа. Те ми кажат 

нещо на въпреки ,аз им казвам, че се надявам да са 

добре е такива бяха мойте желания. Все така беше. 

Исках да са живи, здрави, да са щастливи. 

– Искаш ли да кажеш нещо на тези хора? 

– Еми .. Искам да им пожелая така .. леко да минат 

през живота, да не бързат много,‘щото … е ме ,на… 

стар вече. И да знаят, че мене ме има некъде у тях. И 



у тях го има т’ва добро. И те са луди. Ама ги е страх. 

Да си преборят страха. И да знаят,че да си добър човек 

.. т’ва не е лудост. 

  



И какво от това? 

 

Тук. Между нас се разви една история. Колкото 

красива, толкова и тъжна. Една история,която се 

повтаря от векове. Историята на Сокол и Рада. 

 

Сокол взе бурканчето с четките и си напълни вода в 

кофичка от кисело мляко. Една от онези, които баба 

му събираше за разсад. Откъсна листата за предните 

два месеца от календара и ги обърна с бялата страна 

нагоре. Започна да рисува. Да мечтае. Беше много 

щастлив. Беше едно дете, затворено в свят от цветове 

и форми. Свят, изпълнен с кураж. 

 

Рада нареди куклите на леглото си и започна да им 

чете „Пипи дългото чорапче“. После разпъна картата 

на света и с едно леко движение обиколи всички 

континенти. От време на време напомняше на куклите 

да вдигат ръка, ако имат въпрос и да не говорят в час. 

Рада бе една библиотека, пълна с енциклопедии от 

всеки вид. 

 

Сокол затръшна вратата на Софийския университет. 

Току що бе провел най-тъжния разговор с родителите 

си. Току що бе записал да учи право. Току що се бе 

заклел, че повече няма да докосне четка, молив, лист 

или дори острилка. Прибра се вкъщи и изхвърли 

мечтите си в кофата. Изхвърли щастието. Изхвърли и 

душата си. След което затвори капака. А майка му и 

баща му му казаха, че така е по-добре; че това е 

правилното решение; че те знаят и че изкуството пари 



не прави. Той кимна с празен поглед и усещаше, че 

нещо в него бавничко си тръгва. 

 

Рада учеше за изпитите в медицинския. Правеше го с 

лекота. Затвори учебника по химия и въздъхна: 

 

– Мамо,дай ми шанс. Не може ли… 

– Не може! Учителка ще ми става. За т’ва ли те 

отгледах?! Глупаво момиче. Почвай да мислиш. В тоя 

гаден свят без пари не може. Особено в тая скапана 

държава. А мен кой ще ме гледа? Колкото повече 

пари,толкова по-добре! Хайде ,учи! 

 

Тишината отново се възцари. А тази тишина не беше 

от хубавите. Беше отровна,пълна с неизказани думи. 

И така тишината стоеше от страни и ѝ се искаше 

някой да я прекъсне, но уви. 

 

В счетоводната къща се вихреше празненство. 

Колегите на Сокол бяха разбрали,че той е повишен и 

че ще се жени. Имаха достатъчно поводи да 

празнуват. Бъдещата булка на Сокол беше хотелиер 

от богато семейство. Със Сокол имаха голяма къща в 

квартал Бояна. Два етажа, две камини, душ-кабина с 

вградено радио, кожен диван от Дубай, сатенени 

чаршафи … А сватбата щеше да се проведе в един от 

нейните хотели някъде зад граница. 

Въпреки радостните случки, Сокол изглеждаше 

объркан. Може би просто му се случваха много неща 

наведнъж, а може би … причината бе друга. 

 



Рада паркира колата си на жълтите павета и се запъти 

към дискотеката. На входа я чакаше мъж,който я 

целуна и ѝ подаде един голям картонен плик с някакъв 

френски надпис. В плика имаше рокля от един бутик 

в Париж. Ама на човека не му беше трудно да си ги 

позволи. Все пак притежаваше няколко дискотеки, 

два жилищни комплекса, няколко клона на банки и 

всичко това само в границите на София. А пък бяха и 

женени. Имаха по две коли, по един двуетажен 

апартамент, две-три вили на Черноморието, много 

познати, може би дори приятели. Имаха халки, може 

би и любов. Рада се помъчи да се усмихне. Може би 

роклята не беше хубав цвят, а може би … причината 

бе друга. 

 

Сокол изкара пари. Родителите му бяха щастливи. И 

Рада изкара пари. Майка ѝ бе щастлива.  И така Сокол 

и Рада изкарваха пари. И изкарваха пари. 

 

И какво от това? 

  



 

 

 

 

 

 

Силата на фантазията  



 

Маргарита Трайкова 
 

Сянка 

 

Обичайната семейна картина. Някакъв спор, пране за 

сгъване и въздух, съдържащ повече раздразнение от 

азот. А той беше толкова раздразнен, че вече 

повишаваше тон: 

– Защо го правиш? Защо е толкова важно за теб да 

бъдеш известна? 

– Защото това е състезание, ти не разбираш… И на 

мен не ми харесва да се боря с всички сили за слава, 

но така трябва…Вярвам в това. 

– В кое, по дяволите? Не те ли устройва нормалния 

живот? – в гласа му се отчиташе отчаяние. 

Тишината в стаята изпъкна. Чуваха се само 

вдишванията и издишванията им. Тя отдавна беше 

започнала да отклонява вниманието си от дрехите, 

които сгъваше. Хвърли блузата, която държеше върху 

останалите дрехи, и се обърна с лице към него. 

– Чувал ли си за двойници?–въпросът беше поставен 

несигурно. 

– Да, чувал съм –започваше да се отегчава, тя го 

потискаше, струваше му се, че не беше с ума си. Сетне 

последва и обяснението ѝ: 

– Имам поне един, всеки има поне един. Някои имат 

повече. Но страшното е, че ако не се разчуя, ако 

светът не ме запомни, ще остана двойник. Представи 

си след време, че момиче, което е мое точно копие, 



направи нещо, с което да се запомни. Веднага ще се 

започне, ще кажат,че аз приличам на нея. Искам да я 

изпреваря, не бих могла да живея като двойник, искам 

да съм първообраза… 

Той осъзна колко далечна е тя сега. Не беше 

споделяла с него тези неща, а бяха заедно от години. 

Връхлетя го чувството, че е изпуснал много, че вече 

живееше с напълно непознат човек. 

– Ти си полудяла!– той почти изкрещя, гласът му 

беше напоен с отчаяние и раздразнение. Искаше му се 

да не беше чувал тероията ѝ. 

– Не съм луда, Алекс –тя беше плашещо спокойна.– 

Светът се повтаря. Не си ли забелязал как на различни 

хора им хрумват еднакви идеи? Мисля, че само един 

успява да се разчуе, останалите са негови копия – тя 

говореше разпалено. –Няма как да сме сигурни, че 

само на Айнщайн му е хрумнала теорията на 

относителността, но той е успял! Той я е изложил на 

показ и другите само могат да се сравняват с него! –

въздъхна веднъж и продължи по-тихо – Не искам да 

съм другите, не искам да съм сянка… 

За секудна този тъжен глас, с който беше изречено 

последното и изречение размекна Алекс. Но 

всепоглъщащото убеждение, че тя никога няма да 

бъде отново онова тъжно и несигурно момиче, което 

той обичаше, се завърна. Все пак се опита да и обясни: 

– Никой не иска да е сянка, Ана. Но няма и такива 

съзтезния. Вярно е, че някои хора си приличат, но 

само толкова. Всички си приличат, но само толкова. 

Всеки живее живота си. Своят собствен уникален 

живот – той се беше успокоил, но вече говореше като 

на малко дете, което не разбира какво му казват. 



– Живее живота си докато не го намерят и не кажат, 

че прилича на някой известен, тогава живее в сянка. 

Това е като кражба на живот, не, по-лошо- като 

натрапване на чужд живот!– тя избухна. Думите ѝ 

бяха изречени бързо, сякаш бяха нейното оправдание 

за така неприсъщите неща, които беше наговорила. 

– Всеки човек е уникален и неповторим, няма такива 

двойници, за каквито говориш. Всичко това са из-ми-

сли-ци – той обясняваше с досада. Контрастът между 

двамата беше по-отчевлив от всякога. 

– Не е вярно– тя вече се беше отказала да спори с него 

и говореше сякаш на себе си,– трябва да направя 

нещо, няма значение какво… 

 

Ана е в апогея на музикалната си кариера. Предполага 

се, че в днешно време не е нужно дори да си 

талантлив, тъй като всеки би могъл да се прочуе в 

дадена сфера, която е само ориентировъчна за славата 

му, и това беше добра новина. Истината е, че лесно 

можеш да се прочуеш. Особено ако имаш желание 

колкото Ана. 

”Луда, вулгарна звезда изгрява.„ Хората, които не я 

харесват, са повече от почитателите и, но това не я 

смущава. Алекс беше сигурен в това. Той следи 

новините около нея, но дори и да не го правеше, щеше 

да знае всичко. Тя е постоянно нясвякъде. Интернет, 

телевизия, вестници, всичко. 

След онзи разговор, Алекс реши, че е време да се 

разделят. Да не живеят повече заедно. Беше му трудно 

да ѝ го каже, тъй като беше свикнал, че тя е толкова 

ранима и чувствителна, но човекът, на когото, с куфар 

в ръка, каза, че не може повече да живее така, беше 



съвсем друг. Този човек беше решен на всяка цена да 

преследва мечтата си. 

Сега, след четири години, Алекс попада на тяхна 

снимка. В първия момент всичко изглежда нормално, 

но след това, с онова плашещо осъзнаващо чувство, 

осъзава, че снимката е прекалено скорошна… Плъзва 

стъписано със стола назад, към сенчестата част от 

стаята. Гледа снимката и разбира, че тя, лудата му 

приятелка, чиито убеждения премисляше и отричаше 

цели четири години, се оказа права. А той се оказа 

двойник… 

  



Минало свършено 

 

Прашинките чезнеха и отново се появяха в 

слънчевите ивици в коридора на къщата. В сенчестата 

част на стената висеше снимка. Снимка на трийсет 

години, черно-бяла и малко прокъсана в единия край, 

но все пак в рамка. На нея имаше две момичета и две 

момчета, седнали на диван и ухилени до уши. В 

усмивките им се криеше някаква идея – пакост, която 

ги обединяваше. Някъде в близост до снимката се чу 

детски плач. Последва го мек глас на майка, която 

разказваше история. История за същата тази снимка. 

За детските тайни, които тя криеше… Когато 

слънчевите ивици се скриха, историята вече беше 

зародила във въображението на детето своите 

картини, а самото то спеше в ръцете на майка си. 

 

Това вече не беше снимката във коридора. Много 

приличаше. Но сега имаше цветове, а децата вече бяха 

големи. Мила спеше на фотьойла, заедно с детето си, 

а останалите спяха на дивана. Чу се детският смях на 

бебето. Майката отвoри очи. Стаята й се струваше 

напълно нормална, едва след няколко секунди осъзна, 

че нещо не е наред. Забеляза заспалите на дивана 

Петър, Жани и Васил. Нейните приятели. Нейните 

щастливи спомени. Петър и Жани също се събудиха 

бавно и естествено. След това все още сънените им 

погледи станаха объркани. 

 

– Какво става? – Жани продума първа. Гласът й бе тих 

и неспокоен. Този въпрос, колкото и тихо да бе 

зададен, събуди Васил, чиито очи се отвориха най-



бързо и в тях имаше най-голяма тревога. Въпросът на 

Жани разбуди напълно всички. 

 

Истинският глас винаги реже мислите и изважда 

рязко от малкото останал сън, в който си се вкопчил. 

Колкото и силно да се държиш. Жани продължи да 

задава въпроси, чиито отговори не се знаеха от 

никого. Или никой не бе в състояние да отговори. 

–Мила, това ти ли си? Момчета? Как се озовахме тук? 

Аз заспах пред телевизора, нищо не помня, не помня 

– въпросите й започнаха да се превръщат в паника, а 

гласът й в мрънкане. 

Петър се опита да я успокои: 

–Жани, стига! – гласът му бе по-спокоен от нейния, 

но в него също присъстваше онази нотка 

безпокойство. – Просто се събудихме тук, 

ненормално е, но нека не губим разсъдък. Всичко си 

има рационално обяснение. 

Той започна да оглежда стаята. Рационалността, 

която той смяташе за всичко, започна да губи своя 

смисъл – тук всичко беше прекалено старо, носеше се 

мирисът на минало. 

–Хора, това е холът в къщата на баба. Спомняте ли си 

как прекарахме тук цяло лято? Невероятно е! Как сме 

попаднали тук? – тя оглеждаше помещението с 

въодушевление, всяка паника, която би могла да 

завземе мислите й беше изчезнала и Мила изпитваше 

носталгично удоволствие. 

–Тук? Как така тук? Да не сме се върнали във 

времето?! – Жани не можеше да твърди, че е 

невъзможно, не можеше и да повярва, че е – тя 

нямаше мнение по въпроса, истината бе, че тя не 



можеше да се посвети на едно твърдение. Беше 

прекалено несигурна във всичко. Може би заради това 

постоянно изпитваше нужда да задава въпроси. 

–Не, не става така! Трябва някой да се е върнал. Не 

сте ли гледали филми? Не става така! Ние не трябва 

ли да се видим като деца? Къде е баба ти? Трябва да 

съществуваме тук като деца, трябва да намерим себе 

си! – дългото мълчание на Васил беше заменено с тези 

забързани и превъзбудени мисли. За разлика от Жани, 

неговите константни въпроси бяха винаги 

придружени от твърдения. Последва предложението 

му: –Това е налудничаво, но ще разберем. Ставайте! 

Трябва да знам коя дата сме и колко е часът! 

–Стига сте викали! Ето го календарът– на стената! – 

каза Мила, опитвайки се да успокои плачещото бебе. 

–Седми август 1987! Колко е часът? – гласът му 

звучеше сприхаво дори невярващо. 

През цялото това време Жани мърмореше под носа си 

, оглеждайки помещението: 

–Никога не съм го разбирала…– погледът й се спря 

върху часовника на стената– четири и половина е… – 

Ами да! Не си ли спомняте! В четири и трийсет и пет 

на седми август напълнихме с пиратки и взривихме 

онази кофа в задънената улица! Ще чуем това, 

следователно сме тук, за да го направим, след това ще 

тичаме насам и ще влетим през вратата точно в пет без 

двайсет, следователно ще съществуваме и ще се 

видим!– каза Васил, подскачайки несъзнателно. 

Той се вторачи в часовника, следейки стрелката, 

която отчиташе секундите и когато стана четири и 

трийсет и пет… не последва нито звук. Васил 

въздъхна, а Петър не се забави с обяснението: 



– Просто това вече се е случило. Нещата не се въртят 

пак и пак във времето – гласът му звучеше замислено. 

Той отиде до прозореца, отговори го и се заслуша. 

Отстъпи една крачка назад, за да чуят и другите. 

–Чуйте – каза той. – Няма никого. Всички са 

отминали. Всичко е отминало – думите му прозвучаха 

мрачно, но това беше истината. Навън се чуваше само 

топлият летен вятър, чуваха се дори боклуците, които 

се търкаляха по улиците. Хора нямаше. 

–Защо тогава ние сме тук? – попита Мила с 

приглушен глас. 

– Защото някой от нас е искал да се върне тук – 

побърза да обясни Петър, който винаги е имал 

способността да намира рационални обяснения в 

нерационални ситуации. 

– Със силата на волята ли, не знам… –Какво ще 

правим? – Жани отново постави върпос. Тя не беше 

ставала от мястото си, но сега беше свила краката си 

и беше ги обвила с ръце. 

 

Детето вече не плачеше. То разглеждаше мебелите, 

хората в стаята, всичко наоколо. 

 

И така онзи стар диван, който по онова време не беше 

толкова стар, и онази стая в съборената къща, която 

по онова време хич не беше съборена, отново събра 

четиримата заедно. –Знаете ли, така и не се видяхме 

повече след онова лято…– Мила се беше вгледала в 

масата пред дивана. 

 

Истината бе, че вината се беше вселила в тях. Но 

вместо да я приемат, те я отблъскваха и търсеха 



оправдания. В другите, в обстоятелствата. Но нещо се 

беше случило там, при онази кофа за смет, в 

задънената уличка. И четиримата пакостници го 

знаеха, знаеха много добре. Всички знаеха, освен 

онази старица, която така и не разбра. Не разбра какво 

се беше случило с котката и и продължи да се надява, 

че тя ще се върне. Котките са такива– бягат от дома на 

стопанина си, търсят разни интересни неща из 

квартала, а после се връщат отново у дома, като след 

работен ден. А кофите са като стари офисни сгради, 

пълни с интересни неща, стари книжа, които винаги 

възбуждат котешкия интерес. Ясна работа. Котката на 

старицата се била отнесла в търсенето, а децата не 

знаели за котката. Бум!„Нека не казваме на никогo” 

беше неизречената, подразбираща се фраза, 

последвана от бяг към старата къща. В пет без двайсет 

те влетяха в стаята. Успокоиха се от адреналина, 

който се беше превърнал в чиста паника и започнаха 

да се обвиняват взаимно. Васил е трябвало да 

погледне вътре в кофата преди да хвърли пиратките, 

Жани е трябвало пък да каже на Васил да погледне, 

Мила не е трябвало да ги окуражава, а на Петър 

въобще не би трябвало да му хрумва скапаната идея! 

Страхотно прахосване на последния ден от лятото им 

заедно, няма що! На следващия ден всеки се качи в 

колата на родителите си и само крадешком погледна 

другите. Повече никога не се видяха. До сега. 

 

Те стояха сякаш вслушани в тишината, но в мислите 

им се чуваха детските им гласове, които крещяха един 

на друг. Колко глупаво изглеждаше това сега. 

Единственото, до което можеше да доведе споменът 



за този далечен спор сега беше носталгия със 

замечтана усмивка на лице. 

 

–Искате ли да излезем навън?– попита Жани и се взря 

в лицата на приятелите си. Тя питаше дали искат да 

излязат навън, не беше споменала конкретна посока, 

но когато излязоха всички се отправиха към онази 

задънена уличка. Там намериха непокътнатата кофа 

за боклук, килната на една страна, с обгорял капак на 

метър от нея. Вътре сигурно все още имаше котка, или 

спомен за котка, който изглеждаше толкова ярък и 

толкова незначителен изправен пред всичките тези 

години. Слънцето все още светеше ярко, но вече се 

отправяше към жилището си зад хоризонта, където 

прекарваше нощта. Един от лъчите му се отрази в 

нещо, което Жани разпозна. Фибата за коса, дадена и 

от баба. Толкова време я беше търсила, след като се 

върна у дома. Имаше подозрения, че я е изгубила 

някъде тук и много често си представяше как нещата 

се случват по друг начин и не я изгубва. Но времето 

отми тези нейни мисли и тя порасна. Тя се наведе, за 

да я вдигне от прахта, в която беше потънала. Потърка 

я малко, за да блесне, любува и се известно време и 

след това я сложи в джоба на дънките си. Не каза на 

другите. Фибата беше отново при нея, това детско 

съкровище беше отново при нея, в джоба и. Не и се 

вярваше, че нещо толкова одавна загубено, толкова 

време бленувано, отново е в ръцете и. 

 

Петър и Мила седнаха на разнебитената пейка, 

обградена от стари мебели. Тази улица винаги е била 

нещо като склад за отпадъци, дом за бездомни, магнит 



за детски прикючения и пакости. Но не беше тъмна и 

страшна. Може би само през нощта. Но през деня тук 

беше светло, следобед можеше спокойно да се 

наблюдава небето и залезът. Жани седна на пейката 

до другите. Васил я последва. Градът беше толкова 

пуст, но беше обитаем, беше изпълнен с тях. Седнали 

на стара пейка, наблюдавайки стария залез, който 

бяха пропуснали. Не говореха, всички наблюдаваха 

слънцето и пътят му към дома. Само детето 

оглеждаше майка си, оглеждаше Жани, Петър, 

Васил… –Знаете ли, днес разказах на малкия за онова 

лято- каза Мила, не спирайки да гледа към залеза– 

мисля, че му хареса. Казах му даже и за онази котка. 

Много сме тъпи, не трябваше да се караме…както и 

да е, мисля, че му хареса, само се усмихваше и така 

внимателно слушаше… 

 

Васил осъзна и обърна глава към детето: 

–Ето кой ни е върнал тук!– Той започна да се смее. 

Това заключение беше толкова лесно изречено, никой 

не се усъмни за достоверността му – Как не се сетих! 

Толкова е очевидно! Всички се засмяха. Смехът им 

ехтеше в необитавания досега спомен. 

 

След това се събудиха– всеки в дома си. Мила се 

събуди в детската стая, на стола до креватчето, в което 

спеше детето и. Петър се събуди до момичето си, 

Жани се събуди пред телевизора, а Васил на дивана в 

дневната на негов приятел, при когото беше на гости. 

Какъв странен сън, помислиха си всички. Жани 

инстинктивно бръкна в джоба си, но не намери нищо 

в него. И това някак я успокои. Колкото и далечна да 



беше вината за случилото се с котката, за случилото 

се с тях, сега всички знаеха, че всичко със сигурност 

е отминало. Но всичко е наред. 

  



Милен Колев 
 

Събирачът на изгубена фантазия 

 

Зад обикновените неща винаги се крие нещо 

необикновено. Да, звучи като от евтин 

психологически наръчник, но нека ви разкажа за една 

случка, в която бях пряк участник. Всичко започна 

преди две години в един от тези летни дни, в които 

мечтаем за прохладата на есента, а тя все още e далеч, 

както първия учебен ден за едно дете потънало в 

безгрижието на лятната ваканция. 

 

Бях се прибрал в родното си градче през отпуската, за 

да помогна на родителите си в отглеждането на 

градината. Жена ми и децата бяха на море и ми 

пращаха ежечасно снимки по смартфона от плажа, от 

хотела, от улиците – искаха да ме направят 

съпричастен към всичко в тяхната почивка. Аз исках 

просто да изключа проклетото чудо. 

 

В един късен следобед напазарувах от новия 

квартален магазин и на излизане, в паркчето до него, 

зърнах позната фигура сред цялата глъч на играещите 

хлапета, загрижените им майки и още по-загрижените 

им баби. 

 

Възрастният мъж седеше на пейка с гръб към 

слънцето, чиято светлина очертаваше леко 

прегърбеното му тяло. Беше със сива коса и брада. 

Носеше избеляла риза и тъмни панталони, наметнал 



раница на гръб и кафява кожена чанта, която бе доста 

олющена. Светлосините му очи ме гледаха, докато се 

приближавах – чичо Иван. 

 

Не знам какво ме накара да го прегърна, просто исках 

да го направя. Той отвърна на прегръдката ми. 

Поздравихме се и аз седнах до него. Оставих в краката 

си торбата с пазара. 

– Малкият Георги вече не е така малък – рече чичо 

Иван. 

– Така е, чичо Иване – годините минават. 

 И наистина бяха минали – последната ни среща беше 

преди повече от петнайсет години. Загледах се в 

лицето му. Можех да се закълна, че човекът пред мен 

не се е променил с нищо – дрехите, бръчките, 

кожената чанта, всичко си беше същото. Е, сега 

носеше и раница, която преди не бях виждал. Попитах 

го къде се беше изгубил през цялото това време, 

защото всяка година от последната ни среща се 

връщах в родното си място, а чичо Иван го нямаше. 

Сякаш се бе изпарил като след фокус на изпечен 

магьосник. 

– Обикалях по България и чужбина – комшиите ми 

трябва да си ти казали. То целият град го знаеше… е, 

поне тези, които ме познават. 

 Така ми бяха казали, не можех да отрека. Но 

трябваше да го попитам лично, защото след 

внезапното му изчезване в душата ми се бе отворила 

огромна празнина. 

 Не знаех как да продължа разговора и просто 

идиотски му се усмихвах. Той ме помоли за цигара. 

Нямах цигари, не пушех. Никой от родителите ми не 



пушеше и в торбата ми нямаше кутия, която да му 

предложа. 

– Нищо, Жорка. Не се притеснявай. Така е още по-

добре – намигна ми той. 

– Да ходя да ти купя? Не е проблем – тъкмо се надигах 

от пейката, когато ръката му ме стисна силно за 

предмишницата. Той ме дръпна надолу и, докато 

разбера, бях отново седнал. 

– Не – каза той с хладен глас. 

Реших да не споря с него. 

– Аз ще тръгвам. Поканен си утре по това време в нас. 

Ще се радвам да се видим за повече и да си поговорим 

– той се надигна и с бавни движения оправи 

презрамките на раницата и чантата си. – Предай 

поздрави на вашите. 

Благодарих му и постоях малко на пейката, 

съзерцавайки постепенно отдалечаващата му се 

фигура. 

 

Прибрах се и се заех с поливането на градината. Kато 

свърших се беше смрачило и всичко бе обвито в 

тъмнолилаво сияние, което се наруши от светването 

на уличните лампи. Влезнах вътре и си отворих бира. 

Върнах се на двора и се насочих към външната порта. 

В локалното, на три къщи след моята, беше спряла 

кола, шофьорът се опитваше да запали безуспешно. 

Вратата се отвори и ругаейки слезе мъж на моята 

възраст. Аз се приближих до него. 

– Какъв е проблемът? – попитах. 

– Бензинът свърши. Мислех си, че ще ми стигне до 

бензиностанцията, но тъпата лампичка се е повредила 

и ме подведе. От колко време се каня да я оправя… 



Нищо де, живея на задната улица, та ако мога да Ви 

помоля да я избутаме до вкъщи. 

– Няма проблеми – рекох му. Загледах се в осветеното 

от уличните лампи лице и нещо ме жегна. – Чакай 

малко, ти не си ли Марио? Марио Благоев? 

Мъжът се сепна и ме погледна. 

– Не ме ли позна? Жорката – продължих аз с усмивка. 

– Хайде стига бе – той сложи ръка на рамото ми. – 

Жорката Славов? Боже, не сме се виждали от години, 

приятелче! 

И ето как за втори път този ден прегръщах стар 

познат. Марио беше най-добрият ми приятел от 

детство. Пътищата ни се бяха разделили след като 

замина за Англия. Попитах го какво се беше случило 

през цялото това време. Набързо ми разказа, че в 

началото всичко е било повече от добре. Развил 

бизнес с фирма за почистване на къщи и oфиси, 

оженил се, но с годините нещата се влошили на 

професионално и лично ниво – работата не вървяла, 

понеже се появили повече конкуренти, развел се с 

жена си, а тя взела и детето им. Бил принуден да се 

върне в България и веднага се хвърлил в друга сфера 

– отглеждане на кошери с един негов братовчед. 

– Съжалявам за станалото в личен план… Ти си силен 

човек, виждам че продължаваш напред – казах му аз. 

– Нямаме избор, Жорка. 

 

На свой ред и той ме попита за моя живот. Казах му 

за ръководния си пост във фирмата за мебели, в която 

работех, за жена си и двете си деца – Ники и 

Христина. Не се похвалих с голямо разнообразие в 

живота си, но ми стигаше това, че исках семейството 



ми да е щастливо и да помагам с каквото мога на 

родителите си. 

 Избутахме колата до тях и решихме да се върнем в 

нас да пием по бира и да си побъбрим. Докато се 

връщахме пеша му разказах за срещата си с чичо 

Иван. 

– Знаеш ли, че и аз се видях с него вчера и че също 

съм поканен утре в тях – каза ми Марио и не скрих 

изненадата си. 

– Още по-добре! – отвърнах му. 

 

 Нетърпението от предстоящата среща не ми даде да 

се наспя и станах по-рано от очакваното. Започнах с 

работата по двора, получих ежечасната доза снимки 

от морето и докато се усетя бе станало време да 

отидем с Марио до чичо Иван. 

 Къщата му се намираше до градския стадион, а той 

бе на десет минути пеша от нас. С Марио се 

разхождахме рамо до рамо и се чувствахме като едно 

време, когато ходихме на гости на възрастния ни 

приятел. В мислите си виждах две деца, които тичаха 

дотам, замеряха се с камъчета или се пръскаха с водни 

пистолети. Сега по пътя поздравявахме всеки 

срещнат, а двете деца с блеснали очета мислеха какъв 

номер да му направят. 

 Заобиколихме стадиона и поехме по пряката към 

къщата му. Забелязахме го да се разхожда из терена с 

плетена кошница в ръка. Приближихме се до него. 

Той се навеждаше, скубеше по-високите тревки и ги 

събираше в кошницата. Поздравихме се. Каза ни, че 

няма много работа и помоли да му направим 

компания. 



 

– Ето че двамата приятели отново са заедно – каза без 

да ни поглежда в очите.  – Толкова се радвам за вас, 

момчета. 

– И ние се радваме, че сме с теб, чичо Иване – казах 

аз. Марио кимна. 

– Този стадион е видял толкова много – събори, 

концерти, люлки и забавления, стотици спортни 

събития. Но най-важното за мен е какво са оставили 

след себе си хората, които са го посетили. Не говоря 

за боклуците – опаковки, пликчета, пластмасови 

чашки, обелки от семки – това е неизбежно. Става 

въпрос за всички чувства, които мястото е попило – 

добри, лоши, никакви. Всичките блянове, които 

хората са носели вътре в себе си, но несъзнателно са 

загубили. 

 Виждах онези две десетгодишни момчета, които го 

слушаха със захлас. Това беше чичо Иван – 

магьосникът от нашето детство. Въобще не се бе 

променил и това ме стопляше отвътре. 

– Аз съм готов. Да отидем вкъщи – той се завъртя по 

посока на къщата си. Ние вървяхме, а 

четириметровите сенки на трима ни се разпростираха 

по терена. Той пръсна набраната трева по двора си да 

изсъхва и преминахме през прага. 

 Къщата на чичо Иван беше от тези специални места, 

които остават завинаги в постоянно опознаващия 

света детски ум. Едно време родителите ни не се 

притесняваха да ни пускат да ходим при него, защото 

чичо Иван бе най-добрият човек, който града е 

виждал. Какъв всъщност беше? Всякакъв – актьор, 

режисьор, художник, музикант, свирещ на гайда, 



дудук и пиано, поет, разказвач. Разказвали са ми, че е 

бил също и учител, но след като жена му починала, 

напуснал училището и започнал да пътешества. 

 Влезнахме в ателието му и се настанихме на 

старинните дървени столове. Чувството беше точно 

същото, както когато сядаш на колело, което не си 

карал с години – постепенно свикваш и блажено си 

спомняш повечето неща, които си преживял. 

 Очите ни зашариха навсякъде – ето го големият череп 

от който се плашехме, ето я дървената кукла воин с 

червено-черни дрехи, ето ги стъклените топчета, 

които търкаляхме с часове по дървения под и 

разбивахме едно в друго, ето я статуята на снажния 

рицар повалящ дракона. Имаше и още много неща, 

които нямах спомен да съм виждал. 

 – Момчета, понеже вече сте достатъчно пораснали, 

бих ви предложил от отлежалата си гроздова ракия. 

Искате ли? – попита ни чичо Иван. 

 – Не бих отказал, чичо Иване – рекох аз. Марио също 

се съгласи. 

 Той се върна с три чашки, вилици и чиния със сирене 

поръсено с червен пипер. 

- А едно време пиехме компот от джанки, като ти 

бяхме на гости. Как само се променя времето – каза 

Марио и се чукнахме за наздраве. 

– Докато се обърнеш и то е полетяло като понесен от 

вятъра балон. Времето може и да се промени, важно е 

вътре в себе си да не се променяте. Освен ако не е за 

добро, естествено – усмихваше ни се чичо Иван. 

Очите му блестяха от последния слънчев лъч 

преминаващ през прозореца на ателието. – Сигурно си 

казвате: „Този дядка пак ни пробутва шаблони и 



дървена философия!“, но аз лично смятам това за 

вярно. 

– Няма такова нещо, чичо Иване – почти 

едновременно казахме и двамата. 

– Вярвам ви – смигна ни той. – Обаче смятам, че едно 

нещо се е променило и в двама ви – фантазията. 

Ние се спогледахме недоумяващи. 

– Като бяхте деца ми правеше впечатление, че и 

двамата притежавате уникална фантазия, а сега вижте 

докъде се докарахте – продължи той и се обърна към 

мен. – Какво работиш, Георги? 

– Ръководя фирма за мебели… – започнах, но чичо 

Иван не ми даде да продължа. 

– Харесва ли ти? 

– Да… 

– Харесва ти с цялата душа? 

– Е, на малко хора им харесва това, което работят… 

– Но защо не си сред тези, които обичат работата си? 

– Имам семейство, искам… – отново бях прекъснат. 

Чичо Иван се обърна към Марио: 

– Ти какво работиш? 

– Гледаме кошери с братовчед ми. 

– Харесва ли ти? 

– Бих казал да… – капчица пот изби по челото на 

Марио. 

– Но не и с цялото си сърце? 

– Ами… – замълча той. 

– Чичо Иване, за какво е цялото това разпитване? – 

включих се аз. Нямах спомен този човек да ни е 

говорил толкова рязко и стомахът ме бе присвил леко. 

– Момчета, искам да ви покажа нещо – обърна се към 

двама ни с най-спокойния глас, който човек може да 



чуе. – Съжалявам, че ви прекъсвах тъй грубо, но 

усетих колебанието в отговорите ви. Нека си допием 

чашките и ще отидем в кино-стаята. 

 

Спогледахме се с Марио. И двамата нямахме 

търпение и глътнахме останалото на екс. Знаех, че 

изглежда грубо спрямо чичо Иван, но любопитството 

ме глождеше адски много. Сигурен бях, че и с Марио 

е така. 

 Кино-стаята беше още едно от чудесата в чичо 

Ивановата къща. Стаята беше голяма, но не и 

достатъчно, за да се нарече зала. Чичо Иван я беше 

преустроил – зазидал бе прозорците, бе избил пролука 

в стената за трийсет и пет милиметровият 

прожекционен апарат, който негов приятел му 

издействал преди време заедно с няколко сандъка с 

филми. Имаше осем удобни стола, на които с 

приятелите от детството, а и с по някой родител, 

сядахме и потъвахме в аудио-визуалните светове на 

„Рицар без броня“, „Войната на таралежите“, „Ян 

Бибиян“, „Васко да Гама от Село Рупча“, „Куче в 

чекмедже“ и още много други. 

 Настанихме се с Марио, а чичо Иван отиде в 

съседната стая, където беше апарата. Чухме как 

зарежда филмова лента. След това го пусна, изключи 

лампите и седна до нас. Синият лъч блестеше над 

главите ни. На екрана се появи числото десет. Започна 

обратно броене: „9,8,7…“. Докато се изнижат числата 

си представях какво ли не, но не бях подготвен за 

това, което видях. 

 



Виждах себе си и Марио. Не можех да се бъркам. 

Толкова много снимки, че и няколко кратки 

видеоматериала с нас съм гледал и пазя. Бях сигурен, 

че това не съм го виждал. Беше заснето на цветна 

лента, тук-таме по картината минаваха косъмчета и 

други леки замърсявания. Бяхме на по десет години, 

слабички. Аз носех бяла риза с къс ръкав и кафяви 

панталони, а той синя фланелка и дънки. Стояхме 

пред купчината с пясък и чакъл, която все още седи в 

двора ни, обградена с камъни от всички страни. 

Двамата сочехме към нея и говорехме нещо. 

– Чичо Иване, ти ли си снимал това? – попитах го аз – 

Нямам грам спомен да съм те виждал с камера в ръка. 

– Аз също – рече Марио – Не мога да се сетя някой 

даже да ни е снимал пред купчината. Мале, колко 

пъти сме си играли на нея, Георги. 

– О, да – казах. 

 Чичо Иван мълчеше. В съзнанието ми така и не 

изникваше спомен за някой, който да ни е снимал там, 

но какво пък. Игрите бяха толкова много, както каза 

Марио, че може и да сме изпуснали нещо. 

 Всичко беше като филм – операторът проследяваше 

движението ни, имаше монтаж – кадри с различни 

планове и гледни точки се сменяха – общи, 

американски, средни, близки, детайли. 

 Изведнъж купчината с чакъла и пясъка започна да се 

„превръща“ във високи бетонни стени, заформяха се 

кули с веещи се знамена. Все едно гледах най-добрите 

визуални ефекти, които въобще съм виждал. 

– И вие ли виждате това, което и аз виждам? – попита 

Марио. 

 



– Да – казах аз. 

 

Чичо Иван си мълчеше. 

 

Изведнъж кадърът се смени с такъв, в който, 

застанали рамо до рамо, с Марио сочехме към 

оцветеното в оранжево и червено небе, в което се 

носеха дирижабли и дракони. Да, дракони! Всичко 

изглеждаше изключително реално. 

– Чичо Иване, каква беше тази ракия, която ни даде? 

– попита Марио с тон между страха и смеха. Аз се 

засмях. 

– Ракия като ракия – хубава, отлежала. Сега не ми 

задавайте въпроси, момчета. Просто гледайте. 

 Аз питах себе си: „Какво става тук?“, „Що за филм 

гледаме?“, „Как е възможно това?“. Не трябваше да 

мисля за това, трябваше просто да гледам и да вярвам 

на това, което виждах, колкото и нереално да 

изглеждаше. Като дете вярвах безрезервно на чичо 

Иван, трябваше и сега да го направя. 

 На екрана двамата размахвахме дълги пръчки, 

въртяхме се, скачахме и изведнъж се 

„трансформирахме“ във високи рицари с блестящи 

брони, които пронизваха с мечовете си чудовища, 

които не подлежаха на описание. Пейзажът също се 

беше променил – скалист и заплашителен – горяха 

пламъци, изригваха вулкани. Двамата побеждавахме 

всяко от чудовищата. Накрая, след като надвихме и 

последното, вдигнахме победоносно мечове във 

въздуха и проблесна искряща светлина. 

 



Кадърът се смени. Бяхме голяма група деца, всеки на 

колело и с пластмасов пистолет или пушка в ръка. 

Познах повечето – Ангел, Кристина, Мони, двамата 

братя Пепи и Христо, адашът Гошко, Младен, Мария, 

Ники, Найден, Павката. Намирахме се на реката, до 

помпената станция, и спорехме горещо. Разделяхме се 

на две групи. И точно в този момент спомените ме 

връхлетяха. 

  

С Марио бяхме измислили една игра. Наричахме я 

„Битката“. Двамата винаги бяхме главните действащи 

лица, понеже създадохме правилата и сюжета. 

Разделяхме се на два отбора – добри и лоши. 

Лидерите на тези две страни се казваха Дрегмор – 

злият господар, и Хиро – предводителя на добрите. 

Хиро го кръстихме на името на главния герой от 

анимето „Войните на Венера“, което въртяхме 

непрестанно на видеото. Разменяхме си ролите често. 

В играта, която гледахме, аз бях Хиро, а Марио – 

Дрегмор. Избирахме от приятелите си кой ще бъде на 

една от двете страни. Сюжетът беше следния: лошите 

отвличаха принцесата, която Хиро трябваше да спаси 

от мрачната крепост на Дрегмор. 

 Решихме Мария да бъде принцесата. Тя се качи на 

колелото на Марио и групата му тръгна. Ние им 

дадохме преднина, защото такъв беше сюжетът, 

трябваше да се правим, че не сме успяли да я спасим 

навреме от двореца ѝ. След това тръгвахме с викове 

след тях. Интересно ми беше какво ще последва и то 

не закъсня. 

 



По пътя към „крепостта“ трябваше да се преследваме 

и „стреляме“ в движение. Гледахме двете групи деца, 

хвърчащи с колелата си, викащи „па-па-па“, „та-та-

та“, „Спасете принцесата!“, „Хванете Дрегмор!“ и 

размахващи пластмасовите си оръжия. 

 

Динамичната камера и монтажа представяха 

различни гледни точки на ситуацията, когато 

изведнъж започна кадър без прекъсване, в който пред 

очите ни се извърши още една трансформация. 

Колелата ни се превръщаха в мотори, дрехите във 

футуристични костюми, оръжията ставаха съвсем 

истински, като излезли от фантастичен филм, от 

дулата им се изстрелваха разноцветни лазерни лъчи. 

Всички пораствахме във възрастни хора за секунди. 

Костюмите на лошите бяха в черно от главата до 

петите, а добрите бяхме в бяло-червено. Дрегмор 

имаше шлем с рога и беше по-едър от всички 

останали. 

 

Реално „крепостта“ на Дрегмор се намираше в моя 

двор, на покрива на кокошарника на който се 

качвахме по въже пуснато от дебел клон на крушата 

намираща се до него. Това, което видяхме, далеч не бе 

кокошарник. 

 

Лошите наближаваха черната крепост, извисяваща се 

застрашително към мрачното небе. Разменяхме си 

изстрели, докато лошите не преминаха портала на 

крепостта и се затвориха вътре. Започна обсада от 

наша страна. Хвърчаха лазерни лъчи и от двете 



страни, от време на време някой падаше улучен. 

Битката беше безмилостна. 

 

Пробихме портала, което означаваше, че реално 

бяхме започнали да се катерим по въжето към 

покрива. Щурмът настъпи. Лошите падаха един по 

един, но и ние давахме героични жертви. Дрегмор 

беше останал сам. Принцесата се намираше зад него. 

На всички ни се бяха изхабили лазерните пушки и ги 

захвърлихме, заменяйки ги с мечове. 

– Предай се, Дрегмор! Нямаш шанс, победихме 

армията ти! – рече Хиро, тоест аз. 

– Никога, долни псета! Дрегмор не коленичи пред 

никой! – изкрещя мрачния господар, тоест Марио. 

 Мечовете ни се срещнаха. Проблеснаха искри и 

застърга стомана. Спомням, че всъщност това бяха 

същите пръчки, които видяхме по-рано. Дуелирахме 

се известно време, но Дрегмор видя, че започва да 

губи и заотстъпва към високите и широки прозорци. 

Метна се през тях и избяга. Качи се на мотора си и 

отпраши. Мислено виждах в това време как Марио 

просто скача от покрива на кокошарника и тича към 

колелото си. 

 Принцесата ме прегърна и ми благодари. Аз ѝ рекох, 

че се радвам, че е добре, но че нямаме време и 

призовах другарите си да догоним Дрегмор. И ние се 

качихме на своите мотори. 

 Спомних си, че на този етап от играта карахме към 

горната част на града. Дрегмор караше бързо пред 

нас, но ние го достигнахме. Водеше ни към 

Възвишението – могъщ планински връх над който 



бушуваше ужасяваща огнена буря, в която се 

отваряше кръгъл портал. 

 

„Възвишението“ всъщност бе един малък хълм, 

разположен на двайсетина метра от пътя. Всички 

оставихме моторите си и поехме към върха пеша. 

Държах меча с две ръце. Дрегмор ме очакваше. 

– Аз ще се разправя с него! Ако загина, тогава го 

нападнете – рекох на останалите. 

– Ела ми – подкани ме Дрегмор и приготви своя меч. 

За сетен път остриетата ни се срещнаха. Наблюдавах 

може би най-изкусните дуелисти срещали се в 

сблъсък. Гледката бе покъртителна – Хиро в бяло-

червените си дрехи-доспехи и едрият Дрегмор, целият 

в черно, биещи се около острите скали, а над главите 

им ври и кипи бурята. Битка между доброто и злото в 

пълния смисъл на думата. 

 Дрегмор беше загубил сили при загубата на 

крепостта и това оказваше влияние. Макар и Хиро да 

бе уморен, той бе окуражаван от другарите си и от 

мисълта, че е на път да победи веднъж завинаги 

Дрегмор. Няколко пъти беше повален, но се 

изправяше и на свой ред раняваше мрачния господар. 

 И ето как дойде моментът на истината. Хиро 

промуши Дрегмор в крака и той падна на коляно. 

– Свършено е с теб, Дрегмор! – изкрещя Хиро и го 

промуши в сърцето. Мрачният господар извика. Бяла 

светлина започва да излиза от тялото му и, точно 

преди да се разпадне, извика: 

– Ще се върна! Дрегмор винаги се завръща! 

 



Частиците от тялото му се завихриха и полетяха към 

огнения портал. Щом преминаха през него той се 

затвори. Бурята постепенно утихна и отстъпи място 

на слънчевите лъчи проникващи през тях. 

Надигнахме ръце във въздуха и викахме „Победа!”, 

„Победа!”, „Победа!”. 

 

След миг отново бяхме деца и се намирахме на хълма. 

Подадох ръка на Марио за да му помогна да се 

изправи и се засмяхме. Всички деца се прегърнахме 

през рамо и заслизахме надолу. 

 Последва много красив кадър. Два силуета на 

момчета, седнали на колелата си и наблюдаващи 

залеза. Слънцето се намираше точно между двете 

фигури. Познах формите на моя школник и на 

балканчето на Марио. Гледната точка се смени със 

странична. Ядяхме сладолед във фунии, лицата ни 

бяха осветени от топлата светлина. 

– Като порасна ще стана известен писател и режисьор 

– каза моето аз от екрана. Усмихнах се на себе си. 

Последва смяна на кадъра с такъв, в който бях 

пораснал, подписващ книги в пълни зали и облечен в 

костюм правех грандиозни премиери на новите си 

филми. Всички ми ръкопляскаха, медиите не спираха 

да ми задават въпроси. Физически почти приличах на 

този, който съм в момента. Естествено, този от екрана 

беше доста по-усмихнат. Да, наистина такава беше 

мечтата ми като дете. 

 Върнахме се при залеза и двете момчета. Малкият 

Марио тъкмо привършваше сладоледа си. 

 



– Аз пък ще стана известен актьор – каза той. Видяхме 

мечтата му. Беше висок и красив мъж, заобиколен от 

още по-красиви жени, облечен в лъскави дрехи и 

правещ запомнящи се премиери на филмите си, 

предимно екшъни. Възрастният Марио, седящ до мен 

в кино-стаята, се различаваше доста от този. Виждах 

го как се усмихва. 

 Отново бяхме при момчетата и залеза. 

– Ти ще си режисьор, а аз актьорът в главна роля! 

Сигурен съм, че ще успеем! – каза малкия Марио. 

– Точно така! Няма да има кой да ни спре! – Георги 

довърши своя сладолед и двамата с Марио си 

плеснаха ръцете. Силуетите им потеглиха към залеза. 

Картината постепенно потъмня. 

 

Лампите в кино-стаята светнаха. Не бях забелязал 

кога е станал чичо Иван да ги включи. Спогледахме 

се с Марио. 

– Чичо Иване, не знам какво да кажа… Как въобще си 

направил цялото това нещо? – попитах го аз. 

– Всичко, което видяхте е само ваша заслуга – плод на 

реалния ви живот и фантазията, която сте 

притежавали. Аз просто ги съхраних. 

– Но как? Как е възможно да стане това нещо? – 

включи се и Марио. 

– С желание – само това каза чичо Иван и ни покани 

да отидем в другата стая. Идеше ми да отида първо 

при прожекционния апарат и да видя що за лента ни 

беше пуснал. Отказах се и пристъпих в ателието. 

– Какво искаше да ни кажеш с това? – попитах аз. – 

Че не сме изпълнили мечтите си ли? Всяко дете 

притежава фантазия и си мечтае да е космонавт, пилот 



или президент, но реално малцина постигат това. За 

нас с Марио е късно тепърва да започваме на ново 

начало, не мислиш ли, чичо Иване? Особено като 

имаш семейство, което разчита на теб. 

– Георги, това, че си създал семейство, на което 

държиш, е може би най-хубавото нещо, което може да 

ти се случи и аз мога само да изпитвам уважение към 

теб – чичо Иван се беше приближил до мен и сложи 

ръка на рамото ми. Светлосините му очи блестяха с 

искрен пламък. Сложи другата си ръка на рамото на 

Марио. 

– Приемете изгледаното като хубави документирани 

спомени от детството ви. Останалите размисли ги 

оставям само и единствено на вас. 

 С Марио кимнахме. Постояхме още няколко часа 

потънали в приказки с чичо Иван за още безброй 

случки. 

 

Мина време. Не пропусках възможност да се виждам 

с чичо Иван и Марио при идванията ми в градчето. 

Чичо Иван изнасяше авторското си представление 

„Сезонни мечти“ със собствения си куклен театър на 

голямата сцена в читалището. Дървените кукли се 

движеха като живи сред цялата феерия на топла и 

студена светлина, динамична сценография и ефекти. 

Представлението беше доста успешно и идваха хора 

от други населени места. Аз доведох и децата си да 

гледат, които се радваха от сърце на видяното. 

 

Запознах ги с него след финала. През цялото време 

повтаряше: 

– Добри деца, добри деца. 



 

Познати ми казаха, че след всяко представление 

оставал последен и обикалял всеки от редовете със 

седалките, сякаш търсейки нещо. Надявам се, каквото 

и да търси, да го намира и съхранява. 

  



Емил Георгиев (Чемби 

Чембърс) 
 

Белите гарвани 

 

Нощната тишина тътнеше и бучеше като морски 

прибой, всъщност точно това си и беше. В Тен Ри – 

градът на Стоте Реки, нямаше такова нещо като 

тишина.Стотиците канали и провлаци създаваха 

специфичен звук, наподобяващ диханието на великан. 

Когато морето се оттегляше и могъщите води на О`ри  

и десетките ѝ по малки събратя пълнеха каналите, 

това се наричаше Издишването. Когато настъпваше 

приливът и водите на Окун`Ман изтласкваха обратно 

речните води , на това казваха Вдишването. Краткият 

миг между двете, когато каналите и провлаците 

оставаха сухи само за няколко удара на сърцето, се 

наричаше Мъртвилото. 

 

Денем града заглушаваше тези шумове с глъчката си, 

а нощем ги потискаше с дебели дървени капаци на 

прозорците и яки стени. Затова каквото и да ставаше 

нощем по улиците и каналите на Тен Ри, то си 

оставаше в нощта, никой не искаше да чува писъците 

на жертвите. 

 

Във всеки един град това преследване щеше да се 

води по покривите, но не и тук. Тук кварталите бяха 

острови от наноси или скали , а понякога и върху 

купища отпадъци, укрепени с колове, дълбоко забити 



в дъното на залива.Трудно е да бягаш по покривите 

когато се налага да прескочиш канал широк пет-шест 

метра, дори и собствениците на крайните къщи да не 

бяха сложили шипове по покривите си. Затова 

преследването нощем тук включваше много плуване, 

джапане в тинята и лазене в канали и канавки. 

 

Колам се спря за да си поеме дъх и осъзна, че това е 

голяма грешка. Вонята на отходният канал беше 

убийствена. Опита се да очисти дрехите си, но още 

повече размаза мръсотията, а само до преди час те 

бяха безупречно чисти. Дотогава и за Очистването 

нищо не беше чувал. Сега знаеше толкова, че му 

стигаше за три живота напред, само дето нямаше да 

може да изживее и този пълноценно. Клекна сред 

мръсотията на канала и хвана с две ръце главата си, 

все едно това щеше да му помогне да си събере 

мислите. Преди година по-големият му брат Малго, 

изчезна. Родителите му упорито твърдяха, че е 

заминал за Пирктаун, но всичките му вещи бяха 

забравили да тръгнат с него. Скоро по улиците 

плъзнаха слухове, че още деца са изчезнали, все 

първородни синове на видни кръстияни, почти двеста 

на брой. Колам беше едва десетгодишен и 

възрастните не обръщаха внимание много-много 

какво говорят пред него. Просто трябваше да слуша 

за да разбере, че никой не знае какво се е случило. 

Много от родителите твърдяха, че са пратили 

синовете си из различни провинциални градчета, 

други – че са постъпили в армията, а трети – че са се 

разболели и дори умрели. Слуховете скоро станаха 

толкова много , че накрая самият Папий излезе с 



„официална“ версия: децата са отвлечени от 

боголюбците. Дори мобилизираха армия и  я пратиха 

да разгроми вярващите в боговете и да върне децата 

обратно. Поведе я самият Еин Н`дар, внук на 

прословутият Н Н`дар, който бе повел войната срещу 

Боговете. Всички бяха обнадеждени, че децата ще 

бъдат върнати невредими. Само че не стана така. 

Войната вървеше бавно, а вестите от фронта бяха 

нередовни и твърде неточни и бяха по-скоро слухове, 

отколкото сведения. По улиците се говореше, че сред 

армията настанало разцепление и Еин Н`дар бил 

изчезнал. Синът му, Кеин Н`дар, започна разследване 

на случилото се и това, което откри, не се хареса 

никому. Децата не бяха отвлечени, те напълно 

доброволно бяха тръгнали да дирят Боговете, за да 

оставят съдбата си в техните ръце. Тогава много от 

родителите поискаха да се проведе Изборът. Колам 

никога не беше чувал за такова право, слухтейки по 

улиците разбра, че това е клауза от прастар договор 

между Кръстияните и Боговете. В един ден от 

годината всеки Кръстиянин, навършил пълнолетие, 

има право да реши дали да задържи съдбата в 

собствените си ръце, или да я предаде в тази на 

Боговете. Нещо като Покръстването, ден в който 

десетки, а понякога и стотици боголюбци, идваха в 

Тен Ри, за да заявят, че се отричат от Боговете и от 

сега на нататък ще държат съдбата в собствените си 

ръце. Колам бе присъствал на много Покръствания, 

но на нито един Избор. Родителите му наред с много 

други в стремеж да опазят живота на първородните си 

синове, щом се разбра, че са се отрекли от Дървото 

Богоубиец, надигнаха глас за правото на Избор. И 



това бе довело до Очистването, което си беше 

поголовно избиване на всеки свързан с отреклите се 

от Кръста. Сега на Колам му се беше изяснило защо 

никога не бе имало Избор. Кръстияните нямаше да 

позволят да се разчуе, че някой се е отрекъл от 

Дървото Богоубиец и се е врекъл на боговете. 

 

Водата в краката му се раздвижи. Преследвачите му 

го бяха открили. Трябваше да тръгва. Пропълзя до 

краят на канала и се вгледа в разпенените води на 

провлака. Можеше да се хвърли във водата и да се 

опита да преплува до другия бряг, но не беше кой знае 

какъв плувец. За щастие водата започна да се оттегля, 

настъпваше Мъртвилото, с малко повече късмет 

щеше да преджапа до другата страна. В далечният 

край на канала се появи светлина. Трябваше да тръгва. 

Ама че проклет късмет! Винаги беше мечтал да е 

герой, но сега разбираше, че в това няма нищо забавно 

особено когато по петите ти са Н`убийци, Пинкъри и 

Нощни рицари, а като капак на всичко беше сигурен 

,че мярна и сянката на един Кимичтин. Предпазливо 

се спусна по стената на провлака. Тинята останала 

след оттеглянето на водата изглеждаше достатъчно 

стабилна, за да се върви по нея, но той знаеше, че ако 

се задържи твърде дълго на едно място, ще потъне. 

Мъртвилото траеше няколко вдишвания, трябваше да 

е бърз, ако искаше да се измъкне. Контрабандисти и 

престъпници, които често пресичаха провлаците 

между островите, бяха опънали вериги по дъното на 

ключови места, за да улеснят придвижването си. 

Колам беше наблюдателно и любопитно хлапе и 

знаеше повечето такива места. Затова клечеше точно 



в този канал. Хвана веригата с две ръце и започна да 

прекосява провлака. Всяка стъпка беше мъчение, 

лепкавата тиня се опитваше да го засмуче. Беше 

преполовил провлака, когато зад него се чу шумно 

шльопване. Хвърли поглед през рамо и видя 

преследвачите си. Трима мъже с ниска подстрижка и 

твърде дълги палта, Н`убийци. Те нямаха нужда от 

верига, за да се предвижват през тинята, напредваха 

бавно и неумолимо като волове теглещи рало. Колам 

се опита да ускори крачка, като нито за миг не 

престана да брои вдишванията. Стигна брега и 

задрапа по хлъзгавите камъни нагоре. Вече чуваше 

бученето на нахлуващата в каналите и провлаците 

вода. Н`убийците нямаше да стигнат на време до 

сушата, но това нямаше да ги убие, нали затова беше 

веригата. Ако си достатъчно силен, можеше да се 

удържиш за нея, докато премине наплива на водата и 

после да доплуваш до брега. Това само щеше да ги 

забави, но без веригата… Колам я огледа набързо, 

стара и прогнила, извади кинжалът си и го пъхна в 

последното звено. Напъна с всички сили и ножът се 

счупи в едно с веригата. Тишината зад гърбът му беше 

убийствено обвинителна. Изкатери стената на 

провлака и се шмугна в тясната крайбрежна уличка, 

не можа да се насили да погледне назад и да види 

съдбата на преследвачите си, не можеше да ги гледа 

как умират. Свря се между две бурета за дъждовна 

вода и заплака. По план трябваше да стигне до някои 

от крайните острови квартали и да открадне лодка, за 

да отплува в открито море. Патрулите, съсредоточени 

по брега, щяха да се опитват да спрат бягащите към 

пустинята, какво ги беше грижата за някой луд, 



отплавал с лодка в безкрайното море. Само дето този 

план не струваше. Той беше само на единайсет, 

нямаше да стигне до никоя лодка. В каналите бъкаше 

от Н`убийци, по улиците сновяха Нощни рицари, 

предвождани от Пинкъри а по покривите дебнеха 

Кимичтини. Стигна чак дотук с чист късмет, скоро 

щяха да го открият и да го убият, но можеше да 

направи едно нещо, да изпрати съобщение до брат си. 

Той трябваше да знае, че Избор няма да има. „Яйцето“ 

скрито под лявата му мишница пареше като жарава, 

досега не беше правило така, явно допирът до кожата 

му го беше пробудило. Трябваше да стигне до високо 

място, за да има поне малък шанс да изпрати 

съобщение. Закатери се по улука, за да достигне 

покрива. Оттук се виждаха Стражевите върхове, 

отвъд тях беше Пустинята и свободата и 

възможността за нов живот, никога нямаше да стигне 

до тях, камо ли да ги прекоси. Някъде наблизо 

керемида се отрони от покрив и с трясък се разби на 

паважа. Идваха за него. Не си направи труда да се 

оглежда , все едно беше дали ще го спипат 

Н`убийците или пък някой Кимичтин. Бръкна в 

пазвата си и извади „яйцето“, постави го върху 

покрива и почука с нокът по гладката му повърхност. 

От вътре му отвърна почукване. Черупката се напука 

на фрагменти, които започнаха да се пренареждат и от 

вътре го погледна ярко оранжево птиче око. Докато 

птицата мамниче се оформяше той се зае да приготви 

съобщението. Нямаше време да го напише, трябваше 

да прати нещо, което брат му щеше да разбере дори и 

да не носеше думи. Разкъса горните си дрехи за да 

достигне до долната си риза която все още беше 



сравнително бяла. Откъсна от нея дълга ивица и 

сграбчи подскачащата около него птица мамниче за 

да я върже за крака й. Тя се опита да го клъвне но 

бързо се отказа. Колам тъкмо се канеше да я 

подхвърли във въздуха, за да и помогне да полети, 

когато трите стрели го достигнаха едновременно. 

Едната прониза гърлото му, другата гърдите му а 

третата щръкна от коремът му. С последните няколко 

дигания които му оставаха той изфъфли командата 

към птицата мамниче. 

 

-Лети … на … запад…- птицата не се помръдна, 

стоеше в безпомощно разтворените му шепи и го 

поглеждаше ту с едното , ту с другото си око.-

Намери… брат ми…-дори и тези думи не накараха 

птицата да се размърда, стоеше си там и замислено 

пощеше перата на гърдите си.-Малго…-почти 

изкрещя последната си дума Колам и капки кръв 

попръскаха върху птицата. 

Тя се оживи, разпери крила и изграчи с почти 

човешки глас: 

-Тагааа гажии бе човег! 

Крилете и изплющяха, когато се стрелна към нощното 

небе. Пуснатите след нея стрели дори не минаха 

наблизо.Тя им се изсмя и бързо се отдалечи от Тен ри- 

градът на стоте змии. 

 Тримата Н`убийци приклекнаха до тялото на Колам 

и започнаха да го ограбват.Зад гърбовете им някой се 

прокашля деликатно, за да привлече вниманието им. 

- Този е на нашата сметка, кимичтин! - изплю се върху 

керемидите единият. 

 



-Все тая, аз вече отметнах дванадесет от списъка, ще 

мина и без тези шестдесет сребърника. Н`убийците се 

изправиха като по команда и в кимичтина се впериха 

три чифта кръвясали очи. 

-Шестдесет? Дават ти по шестдесет сребърника на 

глава? Ние защо получаваме само по тридесет? 

-Това си е ваш проблем, нали така? 

Мърморейки Н`убийците му обърнаха гръб, за да си 

вървят. 

- Не забравихте ли нещо? 

- Какво да сме забравили? Хлапето е мъртво това е 

важното. 

- Казаха да не оставяме следи! Отървете се от тялото! 

- Мразя тези „деликатни“ задачи-изсумтя единият-

Хайде момчета, вдигайте и на три… 

 Трупът на Колам полетя от покрива и с тихо цопване 

се приземи в канала, където водите щяха да го отнесат 

към океана. 

 

* 

 

Долу в сенките на къщите, надвиснали над каналите, 

една фигура, клекнала край брега, загреба шепа пръст 

и я хвърли във водата. 

- Кучешко погребение! – прошепна Кърпеният. 

До него приклекна Пясъчният човек. 

- Но за това пък геройска смърт! – извърна се към най 

тъмните сенки където едно момиче се опитваше да 

прикрие сълзите си зад маската на безразличие. 

- Той успя да прати съобщение, както и мнозина други 

между впрочем – тя посочи нощното небе, където 

десетки птици устремно се носеха на запад, а белите 



ленти, завързани за краката им, плющяха като развети 

на вятъра знамена. 

- Трябва да успокоим душата на хлапето иначе 

Тъмният човек ще го вдигне отново и ще го прати да 

се бие срещу нас като Немъртъв – отбеляза Пясъчният 

човек. 

- Никой свещеник няма да го опее и да положи кръст 

върху гърдите му, той вече не е кръстиянин – замисли 

се момичето – Нощните рицари не допускат в града 

нито един Нан`као, ще трябва да го отнесете до някои 

от храмовете на Владетелите. 

 Двамата мъже кимнаха, че са разбрали и нагазиха в 

мътните води на канала, за да извадят тялото. 

Старателно го увиха в стари чували и го пристегнаха 

с върви. Пясъчния човек метна вързопа на рамо и 

закрачи към най близкият храм. Нямаше защо да се 

крие, никой нямаше да ги спре , никой нямаше да 

откаже упокои на душата дори и в нощта на 

Очистването. Всички се бояха от Немъртвите, а и 

никой не искаше да се среща повторно с човек, който 

е убил. 

 

Храмът на Владетеля на Земята беше…беше просто 

купчина камъни струпани така, че смътно да напомня 

сграда. Имаше някакви разкривени стени и отвори, 

които можеха да минат както за прозорци, така и за 

врати, а вместо покрив – растеше блатна трева. 

Бедняците, които не можаха да платят за упокои на 

душите на покойниците, си оставяха в тези храмове 

мъртвите си. Никой никога не беше виждал жрец или 

друг служител от храма , но явно те съществуваха, 

защото оставените в двора тела изчезваха преди да е 



изгряло слънцето. Кърпеният и Пясъчният човек 

прескочиха ниската ограда от кирпичени тухли и 

положиха тялото почти до входа на сградата, но дори 

и те нямаше да посмеят да влязат. Но и нямаше да си 

тръгнат преди да видят как ще бъде прибрано тялото 

на момчето. Скоро от вътрешността на сградата се 

разнесе потропване като от патерица и на входа се 

появи опърпана фигура, загърната в твърде много и 

все стари савани. Подпираше се на прогнило парче 

дърво, което подозрително приличаше на гребло. 

Приклекна до тялото и започна да развързва връзките 

докато клатеше обвинително глава. 

- Срамота, срамота… – измърмори фигурата – Къде са 

монетите, разбойници? 

 Двамата се сепнаха и трескаво започнаха да ровят по 

джобове и кесии, докато намерят две медни монети. 

Загърнатата в савани фигура ги пое много внимателно 

и бавно и прецизно ги постави върху очите на 

момчето. 

- Сега се махайте! Той вече не е ваша грижа. 

 Кърпеният и Пясъчният човек си тръгнаха, 

опитвайки се да демонстрират хладнокръвие, но си 

личеше, че са само на една мисъл от това да побягнат. 

 Когато остана сама, загърната в савани фигура се 

изправи и ги отметна за да може  луната да огрее 

лицето му. Клепачите му бяха зашити както и устните 

му, но ако някой имаше чак толкова смелост, за да го 

погледне отблизо, щеше да види, че това е само маска. 

Той сръчка безцеремонно трупа с греблото в ребрата. 

- Стига си се излежавал хлапе! Няма да те нося, аз съм 

Лодкарят а не хамалин. Стани и Ходи! 

 



Монетите върху очите на Колам се нагорещиха от 

самосебе си и засветиха в бяло преди да се стопят и да 

потънат в очните му ябълки. Момчето се надигна и се 

заозърта но върху лицето му нямаше очи а два 

разгорели се въглена. Надигна се и малко тромаво 

последва Лодкаря във владенията на Дар`Лас… 

 

* 

 

Селото беше настръхнало като таралеж. Огради и 

колци за домати се бяха превърнали в палисада. 

Каруци и покъщнина оформяха барикади, а редици от 

бъчви и качета с пясък се простираха околовръст като 

крепостна стена. А от къщите бяха останали само 

руини. Тук вътре бяха Отречените, а там отвън 

Инквизиторите със своя Сив легион. 

 

Сел Даар и Малго седяха върху земята, опрели гръб 

на камара чували, пълни с пясък. Насред пустинята, 

където дърветата и камъните бяха кът, се оказа, че от 

пясък може да се стъкми не лошо укрепление. Общо 

взето селото беше обсадено, но Инквизиторите 

нямаха достатъчно хора за истинска обсада. За сметка 

на това  разполагаха с коне, което правеше опитите за 

бягство на Отречените общо взето безсмислено. 

Докато Сел Даар наблюдаваше противника 

посредством парче стъкло, закрепено с дзифт на 

клечка, Малго замислено гледаше на изток. От 

седмици беше все така, сякаш очакваше да се случи 

нещо. Но какво ли беше то? Приятелят му не можеше 

да разбере, нататък беше краят на пустинята и 

Кръстиянските земи, и по-точно Стражевите върхове, 



зад които се криеше Тен Ри- градът на стоте реки. 

Оттам нищо хубаво не можеше да се очаква, та нали 

преди година именно оттам избягаха. Сега се 

опитваха да се върнат, за да претендират за правото 

си на Избор, а Инквизиторите се опитваха да ги спрат. 

Сел Даар съсредоточено огледа в импровизираното 

огледало вражеските позиции. 

- Огън от ляво! – извика той, за да предупреди 

останалите Отречени да се прикрият. 

 Само дето огненото кълбо тресна вдясно. За щастие 

там нямаше никой, а и то не беше с кой знае какъв 

заряд. Нощните рицари бяха изтощени и магическите 

им сили се изчерпваха много по-бързо от стрелите, с 

които ги обстрелваха. 

 Малго изтръска пясъка, който го бе затрупал и 

обвинително погледна Сел Даар. 

- Какво бе? В огледалото посоките са на обратно все 

още свиквам с тях. 

- По кладенеца ли стрелят? 

- Да, той е единственото ни преимущество. Те трябва 

да разчитат на водата, която носят а тя не е много 

докато ние имаме цял кладенец. Между другото що 

все гледаш на изток? 

- Нищо не гледам! - смръщи се Малго. 

 В небето нещо изкрещя почти с човешки глас и пред 

двамата приятели падна умираща птица. Беше цялата 

проскубана и изкълвана от ястреби но все още 

дишаше. Тя ги изгледа с огромното си оранжево око 

и изкрещя: 

 



-МАЛГО!- след което вдигна единият си крак и го 

размаха за да видят, че върху него има привързано 

бяло парче плат. 

 Сел Даар се наведе да са отвърже парчето плат, но 

птицата го клъвна. 

- Е това като че ли е нищото дето го чакаше. 

 

Малго отвърза бялата лента от крака на птицата. 

Разгърна я внимателно и съсредоточено я загледа.Тя 

беше съвършено празна, ако не се брои една 

единствена засъхнала капка кръв.Празна бяла лента а 

казваше толкова много: 

 „Заличени сте! Всеки спомен за вас е изличен! 

Родовете ви са избити! Никой няма право да си 

спомня за вас!“ 

 

Това беше посланието на бялата лентичка. Нямаше да 

има опрощение за Отречените, няма да имат право на 

Избор. Никой няма да разбере, че Кръстияни са се 

отрекли от Дървото богоубиец и са поверили съдбата 

си в ръцете на боговете. Капката кръв носеше друг 

завет: 

 

„Ние няма да можем да запазим спомен за вас, затова 

направете така, че враговете ви да ви запомнят. Нека 

нощем със страх да мълвят имената ви. Нека да 

плашат с вас децата си. Щом ние не можем да ви 

помним, нека те не забравят за вас.“ 

 

Малго подаде лентичката на Сел Даар, за да разнесе 

посланието ѝ до другите Отречени. Само дето не беше 

нужно. Небето се бе изпълнило с десетки птици и 



всяка една носеше същата бяла лентичка на кракът си. 

Малго си спомни как преди година почти двеста 

младежи избягаха от Тен Ри, до тук бяха оцелели 

петдесетина а птиците бяха стотици. Някои завърза 

бяла лента на ръката си и другите последваха 

примерът му, но лентите бяха толкова много, 

накичиха с тях дори оръжията и шлемовете си. 

Всички знаеха какво трябва да направят. Нямаше 

тръбен зов, нито развети знамена, Отречените 

тръгнаха към позициите на Инквизиторите с мрачна 

решителност, обвити в саванна тишина. Нямаше 

устремна атака, те просто напредваха , 

Инквизиторите в началото не можеха да разберат 

какво става, нима идваха да се предадат и да приемат 

отново Дървото Богоубиец за свой покровител? Но 

тогава видяха белите лентички и дори и те разбраха 

посланието, дошло от изток. Сивият легион тромаво 

се построи, за да посрещне тази безмълвна атака. 

Стрелците опънаха лъкове и десетки стрели 

затъмниха небето, но не поразиха нито един от 

Отречените. Десетки птици се спуснаха и поеха с 

телата си, предназначените за хората остриета. 

Разстоянието между враждуващите страни беше 

твърде малко за втори залп, засвяткаха мечове и 

остриета на копия. Тогава над пустинната тишина се 

разнесе думкане, думкане на барабан. Инквизиторите 

настръхнаха, пред тях не бяха момчетата, избягали 

преди година от Тен ри, те дори вече не бяха и 

Отречените, пред тях имаше петдесет много ядосани 

Саблетанцьори… 

 



Малцина се осмеляват да твърдят , че тогава не е 

имало битка. Инквизиторите се били пречупили и 

побягнали а пустинята ги погълнала и дори не 

изплюла костите им. Но ако това беше истина, откъде 

се вземаха историите по кръчмите? Защо тогава 

посивели ветерани потръпваха щом видеха бяла лента 

и ръмжаха: „Белите Гарвани“? Да, ако тогава не бе 

имало битка, която да се помни, защо всички 

разказват с трепет за петдесетте саблетанцьори, 

наречени Белите гарвани и тристате инквизитори, 

които ги преследвали през цялата пустиня?… 

  



Еньо Стоянов 
 

Мисълта е сила 

 

Заекът бягаше, а кучето го преследваше. 

 

В интерес на истината, въпреки леко завишения 

адреналин (нищо, което да не може да се оправи с 

малко терапия), заекът искрено се забавляваше да 

практикува досега само мечтани пируети, които 

побъркваха и разпалваха яростта на песа. 

 

Кучето вътрешно беснееше в желанието си да 

достигне неочаквано повратливата и необяснимо 

изплъзваща се плячка, която успяваше да се измъкне 

на милиметри от хапещите му напосоки зъби и се 

въртеше като малък китайски спинър върху тенекиена 

маса. 

 

Заекът, необяснимо и за самия него знаеше, че в 

сравнение с кучето е хитър като сто лисици, пъргав 

като стадо газели и сериозен във вярванията си като 

заклет дъновист. 

 

Осмеляваше се даже да импровизира в момента и да 

пробва нови номера със смяна на посоката, за които 

не беше напълно сигурен, че ще сработят, но 

преценяваше вероятността като достатъчно голяма. 

Все пак това беше случайно срещнато бездомно куче 

– раболепно за малко храна и кухо като хралупа. 

 



Изхождайки от неосъзнатия си опит, закодиран в 

генетичната му памет от стотици хиляди настигнати 

от предците му дългоушковци, хищникът усещаше, че 

нещо не е както трябва и вече трябваше да е получил 

неочакваната си следобедна плячка. Мислено затвори 

очи и се концентрира върху вътрешния си мир, както 

беше гледало във филмите с нинджи, които бившият 

му господар толкова обичаше. 

 

Внезапно, придобил видение за близкия развой на 

събитията, направи невероятен въздушен финт 

вдясно, и в последния момент перна с лапа (задна 

лява) пухкавото ухо на заека, който се оказа съвсем не 

на предвиденото място. 

 

Въпреки знанието, че лесно може да избяга от всяка 

зъбата уста, беглецът беше впечатлен. „Каква грация, 

какво неистово желание и самоунищожителна 

амбиция на кораб, устремил се към неработещ морски 

фар. „Заслужава да бъде нарисуван“, мислеше си той. 

„Дали преди това да не му дам да ми отхапе малко 

козина от опашката, та съвсем да се побърка (пяна на 

устата и такива разни).“ 

 

В крайна сметка се отказа от това си намерение. 

Време беше да прекрати играта и да се заеме с по-

важни неща. 

 

Веднъж решил, заекът направи последен рязък завой 

и внезапно над полянката притъмня, сякаш малък гъст 

облак  застана пред слънцето. 

 



„Сигурно ще завали“, помисли си кучето. 

 

„Никога повече няма да ме слагат в кутия“, обеща си 

скокливеца и погледна надясно към няколкото ниски, 

сливащи се с терена продълговати постройки, от 

които излезе преди половин час и срещна кучето. 

 

Двамата дружно вдигнаха погледи нагоре към 

причината за плътната сянка и видяха… Падаща от 

небето маса, която идваше към тях и май нямаше 

намерение да спира. След нея се виеше голяма димна 

опашка, която сякаш стигаше до небето. 

 

Нещото откровено гореше и излъчваше топлина, даже 

от голямото разстояние, което все още ги делеше, но 

бързо намаляваше. 

 

В разстояние на няколко мига всеки забрави 

досегашните си приоритети и остана втрещен при 

вида на новия участник в играта. 

 

*** 

 

В резервната секретна лаборатория, човекът с бялата 

престилка клатеше недоверчиво глава пред 

микроскопа: 

– Всички събрани елементи са ми познати, но някои 

от тях са с непозната кристална структура, – говореше 

той по долепения до ухото си телефон – това изглежда 

като нещо, дошло от много, много далеч. 

– И как преценихте това, доктор Мак‘Кий? – чу се 

глас от слушалката. 



– Освен това – продължи доктора, сякаш не беше чул 

въпроса – на оцелялата част от метеорита, която 

изровихме вчера има нарисувано…ъъъ… куче, 

преследващо заек… 

 

На 484 клика оттам, Генерал-майор Джон О‘Нийл 

замлъкна. В слушалката остана само статичното 

пращене на запасната подземна линия, която 

минаваше под опустошените територии. 

 

*** 

 

Заекът не знаеше как го прави, но някъде в процеса на 

придобиване на тези умения, беше осъзнал, че е 

достатъчно умен, за да успее лесно да се научи да 

управлява новите си способности. 

 Нямаше представа откъде идва енергията, която 

направляваше, нито нещата, които се 

материализираха само като си помисли за тях. 

 За сметка на това беше изработил последователен 

план, за да избяга от плен и от болезнените неща, 

които му причиняваха в някакви кутии. 

 Имаше бледи спомени, че не винаги е бил в 

сегашното си тяло, но те бяха неясни като сън в зимна 

нощ, от който на сутринта са останали само няколко 

мъгляви проблясъка. 

 Спомняше си например как плува в океан от светлина 

и сила. Можеше да усети мощта на горящото ядро и 

силата на гравитацията, която си играеше с 

протегнатите около него протуберанси. 

 



Мечтаеше отново да се потопи в сиянието и 

притеглянето, които изведнъж беше загубил и се бе 

озовал в студена, непозната среда и в пухкаво, 

странно усещащо се, ограничено тяло. 

 

Самото тяло имаше някаква форма на дребно 

съзнание с бегла представа за съществуването си и 

почти не усещаше симбиозата с новия обитател. 

 

И двамата обаче знаеха, че има нещо много грешно в 

сегашното положение. 

 

*** 

 

– Животното е избягал образец от лабораторията по 

физика, която се опитваше да създаде Модул на 

нулева точка и да го превърне в източник на енергия. 

– доктор Родни Мак‘Кий преглеждаше документите 

пред себе си – Също така са се опитвали да изведат 

основите за създаване на тунели през пространството 

и пренасяне на материя през тях… по възможност 

жива. 

– И какво се е случило с този образец? – генералът се 

опитваше да разбере всичко, което чуваше. 

– След поредица от експерименти и загуба на няколко 

от предишните опитни животни… Сякаш е поумнял и 

е можел да премества различни по обем обекти на 

неуточнено за сега разстояние, видимо само с мисълта 

си. Алфа вълните на мозъка му са невероятни – 

Мак‘Кий направи дълга, замислена пауза – Точно 

преди да избяга, едната от лаборантките – Ани Хулс, 

е изчезнала без следа, в момент когато за последно го 



е оставила в помещението с другите животни, като на 

практика с това и е спасил живота. Има го на записите 

от камерите. Сигурно е бил в добри отношения с нея, 

защото го е хранила и се занимавала с животните с 

часове 

– Хулс? Какво е станало с нея? 

– След три дни се е обадила от арест близо до Париж. 

– докторът замълча зачетен. 

– В крайна сметка за какво говорите, докторе? – 

военният определено губеше търпение да си получи 

отговорите. 

– Телепортация, генерале. От съвсем нов вид, който 

никой на Земята не си е представял. Без машини, без 

видим разход на енергия…освен храната на заека. 

Сякаш това е могъщ древен бог, насаден случайно в 

заешко тяло. 

– Какви мерки приемате в момента по въпроса? – 

усещаше, че изпуска инициативата генералът. 

– Опитваме се да си върнем образеца за изследвания. 

– ученият направи справка с монитора от лявата си 

страна – Два хеликоптера, един МИ-24 „Крокодил“ 

със специален отряд и един МИ-28НМ за огнева 

поддръжка вече пътуват към настоящите координати 

от чипа. 

– Значи гадината е още жива? Толкова  много ударна 

мощ само за един заек…? 

– Не знам дали ме разбрахте, генерале. Това вече не е 

опитното животно а неизвестно какво същество с 

огромни възможности на мисълта… Момент. 

– Какво? Говори човече. – О‘Нийл окончателно 

изпусна нервите си. 



– Току-що сигналът се премести със хиляда и 

седемстотин километра за 11 милисекунди – глухо 

обяви ученият и връзката прекъсна. 
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