
ДЯНКО МАРКОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИ 
СЛОВА 

МОЛБА КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 

Почти всички "слова" са написани преди десетилетия. Не 
се съмнявайте в искреността им, затуй че авторът им е още 
жив. Вината не е негова - съдбата пожела така. 

Заключени принудително не само във веригите на ти-
раните, а и по волята на автора им, - за да оцелее и той заедно 
с тях, днес те са ваши. Ако Ви звучат пресилено и чуждо, 
бъдете снизходителни; приемете ги като свидетелство за 
времето, което дано вече никога никъде по света не се повтаря. 
Приемете ги като изповед на хората, които бяха осъдени да 
живеят в това време, и които НЕ ДОЖИВЯХА. 
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Така го видя и нарисува в Софийския Централен 
затвор - юли 1949 г. приятелят му - художникът- 
затворник ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ, летец - изтребител 
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ПРОЛОГ 

Може би след Време ще се стори моят стих 
зловонен и бодлив. Вярно е. С естетите не споря, 
те не ще почувстват жаждата и стона, който в моя 
стих болезнено звучи и руши, разкъртва мрачните 
стени на затвора. 
Аз не пиша, легнал на дивана, плувнал в сребърно-
зелени светлини. Моят дом е карцерът занданен, 
листовете ми са влажните стени, и съм стиснал 
молива С-С Зъби, че ръцете ми В-В Вериги са 
вковани от тураните. 
Нека после дойде някой майчин син, славословил 
ада на убийците, да разчита сричките и римите ми. 
Плюя аз! Тогаз не ще ме има, но излезли живи от 
тъмниците ще запеят моите връстници черните ми 
химни!... 



БАЛАДА ЗА МОЯ БАЩА 

Стоманен ек зловещ, сигнал и 
залп, 
и плясък на тела по мократа 
земя. Студен, 

леплив 
ръмеж 

в нощта. 
Над твоя кървав труп 
прихлупено беззвездното небе 
с безброй ръце - невидими, 

неуловими - задушва 
враговете. Бездънната тъма 
опръскана със кръв разтваря 
стръвно раззинала уста. И 
ужасът расте в сърцата на 
злодеите. Телата леденеят, 
ръцете впиват се със трепет в 
горещите дула. И пак 
стоманата изщраква; свистят 
куршуми, вият рикошети, но 
ужасът по-силно задушва 
свойте жертви. Обезумели 
палачите захвърлят пушките, в 
лудешки бяг се впущат, а 
лепкавата кал вковава им 
нозете, и вятърът плющи 
с камшик по техните тела. И бик 

след Вик - 
зловещи викове 
отекват във нощта: 
"Бъдете 
завинаги проклети, зверове!"... 

А ти лежиш сред трупове, 
тела, 

и скрита във нощта е кървавата 
тайна. Край тебе пак е тихо и 

4 



5 

никой не прохлипва, и никой не 
ридай над твоя кървав труп. 
Прихлупено, беззвездното небе 
вали без спир 
и капчиците ситни те обливат 
като сълзи. 
Студени, 

кални 
и кървави 

сълзи... 

II. 
Денят е пак изгрял над влажните 
угари. И есенното слънце е 
разтлало златисто-син 

килим 
в 

простора. Безспирно, неуморно, 
във пот обляни хора разравят, 
порят земята... 



Орат... 
А гробът сред нивята още толкоз пресен е, 
че капчиците кръв проблесват 
сред пръстта. 
Воловете пръхтят, 
потеглят настрана - 

тревожно, 
стоманеният нож на плуга 
едва-едва целува 
заритите тела, 
и... нищо друго. 
Полето е така спокойно. 
Невъзмутими 
орачите браздят земята. 
И никой няма да открие 
сред разораното поле 
къде е спряло да тупти 
неукротимото и пламенно сърце... 
А вместо кръст 
и надпис 

"тук почива"... една 
попукана ръка пшеничени 
зърна поръсва, и... 

гробът 
става 

нива... 

III. 
Следите 

са отдавна заличени. 
Изтрити 

са червените петна, и 
плодната зеленина е 
изкласила, 

избуяла 
по полята... В сърцата 

на злодеите тревогата е стихнала 
и призракът 

на кървавите нощи не 
гложди окаменелите души. 

Мълчи 
незнайният. 
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изравнен 
гроб. 

Опасният противник е заровен и 
няма да се появи отново. 
Изобличителното слово не ще 
плющи като стоманен бич по 
хищните тирани... "Забравен е. 

Изчезнал. 
Умъртвен. 

Обезвреден!" "И може би, 
дори, 

във гроба вече е изгнил"... 
ГЛУПЦИ!! 

IV. 
Когато вечерта на пръсти 

слезе сред нивята, 
и мракът 

с гъста морава боя 
поръси 

сребристата синевина, когато във безкрайното небе 
изгрее 

и най-далечната звезда, и вятърът приспивно 
залюлее високо изкласилите жита, и 
тишината кротко обгърне гробовете, и 
сенките погалят топлата земя, и лунната 
позлата над пътищата грейне, и духовете 
литнат волно във нощта, Ти, татко мой, 
прекрасен, 

при мене тихо слизаш, с 
ръката си гореща ме милваш по челото, 



и твоя дъх усещам, 
и чувам, че ме питаш, 

надвесил се над мен, облегнат на леглото: 
"Все сълзи ли ще виждам, синко, 

8ъв твоите очи? 
Нима скръбта в душата ти 
е заглушила 
всички други струни? 
Не си ли се пробудил още? 
Не виждаш ли, как бляскат във нощта 
искрите 

на новия пожар? Чуй 
тътена на нашите редове. Къде си 
ти? 

Стани! 
Върви след мен! 

Борбата, 
нашата борба, 

отново те зове!"... 
Угасва светлината 

и пак безшумно в мрака 
забулва се, изчезва образът любим. И 
светлите очи, познатата осанка, и сивите коси 
пак стават невидими. И пак съм сам. И 
тишината отново ме обгръща. Тъмно е... 
Но не. Проблясват мълнии, тръби ехтят, 
нощта с безбройни сенки се изпълва, 
препущат конници в лудешки бяг, гърми 
и тътне барабанен бой... И виждам: 

стройни редове, 
колони, 

маршируват бодро във нощта. 
Маршируват легиони, 

легиони, 
и води ги той, - води ги 

моят 
баща. 
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СЪЗНАНИЕТО УБИВА 

Ще ви разкажа най-интересния случай от досегашната ми 
лекарска практика. Той е доста странен, и вярвам, ще ви заинте-
ресува, защото е един от редките случаи, при които пациентът се 
чувствува по-добре в болестното състояние, отколкото като здрав. 

Докторът се облегна на стола и започна: 
Беше в бурните дни след девети септември. Събитията ме 

завариха като участъков лекар в едно залутано селце в предпла- 
нините на Балкана. Онова, което ставаше в София и из страната, 
намираше твърде слаб отзвук в тоя край. Животът на селяните почти 
с нищо не се измени. Хората бяха заети с брането и сушенето на 
сливите и не им беше до буйства. Само няколко души - кмета, 
бирника, стражара - бяха откарани за града. Дойдоха хора на новата 
власт, но повечето от местните останаха безучастни към промяната. 

В средата на септември няколко младежи бяха повикани във 
войската и заминаха към Македония. Изпращането им беше 
събитието, което най-много раздвижи духовете. От тоя ден хората 
почнаха да се интересуват от хода на войната и дейността на 
правителството. 

Всеки ден очаквах да ме повикат в някоя войскова част и 
изпратят на фронта. Искаше ми се да сменя средата и обстановката. 
Но като че ли ме бяха забравили. 

Една сутрин в кабинета ми влезе млад селянин. Беше смутен. 
Застана на вратата, свали калпака си и почна нервно да го мачка в 
жилестите си ръце. 

- Ела насам, драги. От какво се оплакваш? 
Той ме изгледа косо и промърмори нерешително: 
- Докторе... Такова... Аз не за мен... Такова... ти разбираш ли 

от луди хора? 
Този въпрос ме изненада. От университета не бях имал работа с 

душевно болни. Бях практикувал две години на село, а нашият народ, 
общо взето, е душевно здрав. 

- А бе, за разбирането, разбирам. Какъв е случаят? 
- Едно наше момче... такова... млад човек. Кротък - Божа 

кравица. А види ли огледало, удря с юмрук и троши. Днес строши 
трето за неделята. Па рекохме да го доведем при теб. Да видим, 
можеш ли помогна. 

- Тук ли е? - попитах заинтригуван. 
- Долу чака с чичо ми. Той ми е братовчед. Да го доведа, а? 
Те влязоха в кабинета на пръсти, водейки под ръка млад. 

мургав момък, със слабо, изпито лице и очи, в които животът като че 
ли бе угаснал. Гледаше тъпо и безразлично пред себе си. 



Тялото му бе отпуснато, ръцете странно висеха напред, като 
посечени. Очаквах да видя човек, когото едва сдържат, а вместо 
това - някакво безлично същество, което тихо и безропотно се 
влачеше, побутван от близките си. 

- Ела насам, момче. Как ти е името? 
- Иди при доктора, като те вика, - прошепна тихо бащата, 

като го тикна напред. 
- Как ти е името? 

- Кажи си името, де! - обади се троснато братовчедът. - 
Какво стоиш като дръвник. Стамен, Стамен му е името, докторе. 

- Стамен. - Промълви той глухо, като че ли едва сега 
разбра какво го питах. 

- Така. Седни тук, Стамене. - Посочих му стола срещу мен. 
Започнах прегледа. Той беше физически напълно здрав, но 

пулсът му бе необикновенно отслабнал. Изследвах го неврологич-
но. Нищо ненормално не открих. Само рефлексите му бяха едва 
доловими. Като че ли животът угасваше в това младо тяло. 

- На колко си години? 
Той замълча, като да си припомняше, па промълви: 
- Двайсет. 
- Какво работиш? Земеделец ли си? 
- Не, докторе. На служба беше напоследък в града. - 

Отговори вместо него бащата. 
- Искам той да говори. - Казах аз. - На каква служба беше? 
Стамен ме погледна, напъна се нещо да каже и замълча. 
- Докторе, той няма да ти обясни, - прошепна бащата, като 

се приближи към мен. Забравил е да говори. Ако ти трябва нещо 
да знаеш, питай мен. 

Учудването и любопитството ми нарастваха. Предчувст- 
вувах, че тук се крие нещо особено, тайнствено. 

- Идете в съседната стая, - казах на младите. - Да остане 
само бащата. 

- Докторе, не беше такъв, - започна старият с потръпващи 
устни. - Беше здрав, бодър, силен. Биваше го за всичко. И умен - в 
гимназията му вървеше, но го прибрах, защото нямах средства да 
го издържам. А той искаше да учи. Напълни къщата ни с книги. 
Запали се по някакви идеи. и когато другарите му тръгнаха по 
Балкана, той ходеше при тях - носеше им писма, дрехи, оръжие. 
Колко го съветвах! Не ме слушаше... 

Той изтри сълзите, които пропълзяха по страните му. 
-През септември, като взеха властта, другарите му го 

повикаха в града. Постъпи в милицията. Колко му се молех. Не 
беше за него тая работа... Не седя и месец. Една сутрин нашенци 
- дървари - го докараха от града. Не можах да го позная. Това ли 
беше момчето ми? Слабо, жълто, дума не продумва. Заведох го в 
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къщи. Идва майка му. Плаче, горката. "Синко, не ни ли 
познаваш?" А той - ни дума. И изведнъж вижда огледалото на 
скрина. Изрева като звяр, па бух с ръка, та го строши. И падна. 
Цял час лежа в несвяст... 

- Отидох в града; при началството му. Питах - какво, що. 
Нищо, каже. "Не ни трябват такива типове. Да се научи да се 
държи с началниците си." А то какво било: строшил огледало и в 
стаята на коменданта. "Ама какво е станало с него?" - думам. 
"Преди така не правеше. И е подивял. Не ни говори. Какво е туй 
чудо?" 

- Не е моя работа, - каже. - Дръжте си го на село, гледайте 
си го. При нас място за него няма... 

- Това си беше. Водим го оня ден при леля му. А той влиза 
и - право в огледалото. Изкриви лице, па - бух! С юмрук. И падне 
в несвяст. Днес за трети път. Та рекохме и при теб да го доведем, 
докторе. Дано ти му помогнеш... Погубиха чедото ми, бе-е-е-й! - 
изплака той, и по лицето му пак затекоха едри сълзи... 

Оставих Стамена при мен. Той не възрази. Сякаш това не го 
засягаше. Опитах се да разговарям насаме с него. Разпитах го за 
живота му в града, за службата. Но той отговаряше само "да", "не" 
или пък мълчеше. Беше изгубил паметта си и способността да 
разсъждава. 

Разбирах, че този момък бе преживял някакво извънредно 
силно душевно сътресение. Очевидно бе също, че огледалото 
има някаква връзка със събитието, при което младежът бе 
изпаднал в това състояние. Бе един от извънредно тежките 
случаи на невроза, при който за да се върне болният в 
нормалното му състояние, необходимо беше да се възстанови 
случаят, при който беше го загубил. А аз нямах никакви данни. 
Само огледалото ми даваше една неопределена насока... 

Наблюдавах го в продължение на десетина дни. Оставих го 
в пълен покой. Не виждаше друг човек, освен мен. Очаквах, че 
ще успея да вляза в разговор с него. Напразно. Никаква промяна 
не настъпи в съзнанието му. Тогава реших да опитам с 
огледалото. 

Поставих в негово отсъствие в стаята, където спеше, 
неголямо огледало и се скрих зад гардероба. Зачух в коридора 
бавните му, несигурни стъпки и се затаих. Той влезе безшумно, 
както винаги. Първоначално не забеляза нищо; приближи се 
плахо към масата. И изведнъж лицето му се сгърчи в ужасна, 
нечовешка гримаса. Ръката му се издигна в юмрук, и с 
животински вик я стовари върху стъклото, а сам падна на пода в 
несвяст... 

След тоя случай, противно на очакванията ми. не настъпи 
никакво подобрение. Надявах се чрез няколко такива сътресения, 
съзнанието му да се проясни. Но той като че ли потъна още по-
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дълбоко в своето полусънно, летаргично състояние. По цял ден 
лежеше като в унес и само веднъж-дваж през деня ставаше; 



когато заговорваше гладът. 
Отказах се от "огледалната терапия" и реших да замина за 

града и поразпитам в милицията. За съжаление, оказа се, че 
хората, които са му били началници, бяха сменени и пратени 
другаде. Опитах се да науча нещо от предишните му другари - 
милиционерите. Но те само мълчаливо се споглеждаха, а един ми 
забеляза, че най-хубаво било да не се интересувам от тоя случай. 

Върнах се разочарован и ядосан. Едва бях пристигнал, 
внесоха в кабинета ми един мъж прегазен от камион. Опитах се 
да му помогна, но не успях. За няколко минути той издъхна. Сега 
обаче се случи нещо неочаквано. Както стоехме около трупа - 
потиснати и мълчаливи - в стаята се вмъкна Стамен. Застана до 
вратата в свойствената сц отпусната, безжизнена поза и гледаше 
тъпо със сивите си угасващи очи. Но щом съзря проснатия на 
пода труп, той изведнъж се преобрази. Тялото му затрепера, 
ръцете се свиха в юмруци. Облещен, блед, надвеси се над 
главата на мъртвеца. И - странно - посегна и се опита да разтвори 
клепачите му. Но очите на издъхналия останаха затворени. 
Тогава постепенно той се успокои, престана да трепери,и все тъй 
безшумно излезе и се прибра в стаята си. 

Другите не му обърнаха внимание. Знаеха, че Стамен е луд 
и се чудеха, че си губя времето с него. Но на мен този случай ми 
даде нова насока. Разбрах, че преживяното от Стамен е свързано 
с убийство. Но как да свържа трупа с огледалото? 

Докторът пое дъх, наведе се над масата и загадъчно се 
усмихна: 

- Разкритието на мистерията стана най-неочаквано. Когато 
се бях съвсем отчаял... Към края на декември заминах за София. 
Исках да уредя мобилизирането ми в някоя част от Първа армия, 
която заминава за фронта в Унгария. Преди да отпътувам, 
предадох Стамена на родителите му. Помъчих се да обясня на 
бащата от какво страда момчето му: от милицията трябва да 
дадат обяснения, но никой не е властен да ги принуди за това. Да 
заведе Стамена в София при някой изтъкнат специалист. Не 
приех възнаграждение, сбогувах се и заминах... 

Гостувах на една приятелка... Стоехме прегърнати, и тя 
чуруликаше тихичко: 

- Обичам очите ти... Много... Такива големи, светли... 
Обичам да се оглеждам в тях... Ето, сега. Виждам се такава 
мъничка, нежна... - Тя се засмя звънко. - И ти ми се виждаш по-
друг, като се вглеждам така... Някакси по-добър... 

Нещо блесна в съзнанието ми и ме озари с внезапна яснота. 
Скочих като ожилен: 

-Кажи! Наистина ли можеш ДА СЕ ОГЛЕЖДАШ В ОЧИТЕ 
МИ?! 
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Трябва да съм изглеждал много променен. Тя ме погледна 
уплашено и се отдръпна: 

- Боже! Какво ти стана? Защо гледаш така? Ти трепериш! 
Усещах, как в съзнанието ми отделните случки се свързват 

клшо отделни халки във верижна последователност: огледалото, 
ужасната гримаса преди припадъка, трупът, странният жест на 
Стамен да отвори клепките на мъртвеца и успокоението му, 
когато те останаха затворени... 

Заминах с първия влак за село. И без това в София нямах 
повече работа. Планът ми за действие бе готов. Трябваше ми 
симо труп. Възбуден, като в треска, едва дочаках първия 
мъртвец. С мъка убедих близките му да ми оставят тялото "за 
аутопсия". 

Приготвих се за решителния вечерен "сеанс". Разбира се, 
още със завръщането ми, Стамен отново живееше при мен. 

Щом заспа, почнах работа. Обвих трупа в черен плащ и го 
проснах по гръб в коридора. Върху очите му поставих две кръгли 
огледалца, които си бях набавил още в София. Загасих всички 
лампи. Оставих да свети само прожекторчето, което ми служеше 
при операции. Насочих светлината към лицето на трупа. Сега 
всичко в лечебницата изглеждаше тайнствено и зловещо. Дори 
мен ме побиваха тръпки, когато се взирах в лицето на мъртвеца и 
виждах своя образ в стъклените, безжизнени очи. Не знаех, какъв 
ще бъде ефектът от опита. Подготвих се и в случай, че възникне 
опасност за живота му.Когато всичко бе готово, притулих се зад 
външната врата и почнах да викам с изменен глас: 

- Стамене-е-е!..Стамене-е-е!.. 
Чух го, че става от леглото си. Стъписа се на прага. 

Погледът му се насочи по светлината на прожектора. И сега стана 
нещо неочаквано и за мен. С два скока като котка той скочи уо 
трупа. Стисна ръце в юмруци и се заозърта. Побоях се да не ме 
забележи и се нахвърли върху ми. Но не. Погледът му спря 
отново на мъртвеца. Надвеси се над трупа. Тялото му се 
разтресе в конвулсии. Лицето се сви в отвратителна гримаса. 
Сгърчи се, задъха се и нададе страшен , нечовешки вик. Ръката 
му се издигна нагоре, като за удар с нож, но се задържа така за 
миг. па падна възнак в безсъзнание... 

Грабнах го и го отнесох на леглото му. Наистина той имаше 
нужда от незабавна помощ. Веднага му поставих приготвената 
инжекция и започнах да разтривам гърдите и лицето му. То бе 
останало без капка кръв. 

Цялата нощ бдях над него. Към разсъмване съм задремал 
на стола до леглото му. Събуди ме тих. тревожен глас: 

- Къде съм?... Какво става с мен? 
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Един миг го гледах сънен, без да схвана промяната. После 
вълна на радост нахлу в гърдите ми. Опитах се да отговоря, но 
гърлото ми бе схванато от радостни гърчове... 

- Стамене! Ти си здрав, здрав! 



- Кой сте Вие? Откъде Ви познавам? 
Гледаше ме втренчено и се силеше да си спомни. 
- Ах, Вие сте докторът.. Но чакайте... как стана това? Защо 

всичко е така объркано?... Не сънувам ли още? Нима всичко е 
истина? 

Казах му, че е бил тежко болен, но че вече е добре. Само не 
бива много да говори и се вълнува. Дадох му да изпие чаша 
мляко. Той изпи чашата на един дъх и стана. Не рабирал, защо 
трябва да лежи. Погледна през прозореца. Обърна се учуден към 
мен. 

- Та аз съм на село! Как стана всичко това? А мъртвите 
погребаха ли?... 

Той започна отново да се вълнува. Обясних му, че известно 
време не е съзнавал, какво става с него и че едва тая нощ с 
големи усилия съм го пробудил от това тягостно състояние. За да 
избегна повече обяснения, пратих да повикат родителите му.. 

Няма да ви описвам срещата им, да ви разказвам, как 
цялото село се извървя с подаръци за Стамена и за мен, как 
плачеха от радост горките му родители... 

Беше вечерта преди заминаването ми за фронта. Прибирах 
последните дреболии, когато на вратата се почука. Влезе той. 
Зарадвах се, че идва, инак сам трябваше да го потърся. Да се 
сбогувам с него и се опитам да узная тайната. 

Той беше блед и развълнуван. Седна срещу мен и 
забарабани по масата с пръсти. Тежеше му да започне. 

- Докторе. Родителите ми ме пратиха да ти благодаря за 
всичко, което си сторил за мен. За да ме излекуваш..., НО АЗ 
НЯМА ДА ТИ БЛАГОДАРЯ!... 

Произнесе последните думи мрачно, натъртено, като човек, 
който взема опасно решение. 

- Няма да ти благодаря, докторе, защото ти наистина ми 
върна здравето, но ми отне завинаги покоя... Аз си бях добре 
преди. Ако всички вие не се опитвахте да ме върнете към 
кошмара, който денем и нощем ме мъчи и трови живота ми... 

Той въздъхна дълбоко и наведе глава. 
- В същност нямам право да ти се сърдя, защото сам съм 

си виновен за всичко... Но все пак, ако ти не беше се намесил, 
сега щях да съм добре... 

- Зная, че гориш от желание да научиш всичко. Да 
разбереш, какво ме е разтресло така, че да загубя паметта и 
разсъдъка си... Добре, докторе. Ще ти разкажа. Затуй съм дошъл. 
Макар че то е тайна. Не само моя. На много хора... Но по 
дяволите! Те всички са убийци, какъвто съм и аз!... Ще ти 
разкажа... Казват, че олеквало.. 

С потреперващи пръсти той запали цигара. Вдигна бавно 
глава. Втренчи поглед в лицето ми. 
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- Бях комунист. Ти знаеш. Вярвах, че ще направим хората 
щпстлиВи, а света - по-справедлив... Е, това не е толкова важно. I 
пкиВн хора има много навсякъде. Лошото е, че трябва да се 
подчиняваш на други хора, макар за някои неща да мислиш 
уру«тпнчо.,.. От там идва цялото зло. 

Е, аз се подчиних на друга воля. Постъпих на служба в 
милицията. Като мен имаше още много младежи от разни места. 
11о<:ли разбрахме защо са ни събрали. Нужни им били хора, 
непоз- нш1)н никому в града, които да свършат една "деликатна" 
работа. 

Той се усмихна горчиво: 
Докторе, най-деликатната работа е убийството. Мене 

миший... И тъй, ти вече разбираш цялата история. Нали знаеш - 
ким  края на септември и началото на октомври много хора 
отвсякъде бяха избити. Е - нас ни събраха за това. 

По челото му избиха капчици пот. Избърса ги с ръкав. Като 
ти казвам, не лъжа. Аз не исках да си мърся ръцете. 11ико,*<) не 
съм мислил да убивам. Затуй и не отидох в Балкана, а гпмо им 
носех писма и хляб. А те убиваха. Да бяха повикали тях, 
проклотите!... Но те вече бяха големци. 

Гласът му иззвънтя студено и злобно. 
Но щом се бях подчинил на други хора, нямаше как. 

{шюВяуваха, трябваше да изпълнявам... 
Тая нощ бе тъмна и тежка. Ръмеше, но беше тихо. Но I и 

> уобре щеше да е, да имаше вятър. А то - човек се поти, капките 
<:«> сливат с потта и стичат по очите и устата. А може би потех 
сл)„ :шщото ми беше мъка и душно. Не исках да върша това, а 
нямах сили уа се противопоставя. 

Бяхме добре въоръжени. За всеки човек имаше по един от »шс, 
назначен да го убие. Тикнаха в ръцете ми един нисичък човек. Пи 
можах да видя дори лицето му. Когато се качваше в камиона той 
пръв ловко се качи, като че тръгваше по бърза работа - произнесе 

със звънък, властен глас: ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗА ТОВА! 
Другите хленчеха и не искаха да се качат. Един висок мъж 

ипмлака: 
-- Къде ще ни карате в тая тъмнина бе, хора? Деца имаме... 
Стоях облегнат на щангите и се опитвах да поема дълбоко 

уьх. Не успявах. Ужасна тяжест притискаше гърдите ми. И както 
стоях тъй, носен в непрогледната нощ, питах се: кой е този човек? 
Има ли дом, деца? И за какъв дявол ще го убивам пък аз. Да бяха 
ни казали поне,какво са направили. А то - върви и убий! Убий ти! 
Да видиш, колко е лесно... 

- И знаеш ли, докторе. Искаше ми се да му заговоря, но 
трябваше да си поема дълбоко дъх. Мъчех се и не можех. А той 
по едно време вдигна яката на палтото си - да заварди врата си 
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от дъждеца. Помня, че си помислих: за какво ли му е притрябвало 
да се пази от дъжда. Все едно - след малко ще бъде мъртъв. Но 



той като че ли нехаеше за това. А аз стоях и не можех да си 
поема дъх. Задушавах се. И сега ми става лошо, като си спомня. 

Той отново обърса потта от лицето си. 
- Носим се ние, докторе, в нощта, а аз все си мислех: дано 

продължи повече; дано не спрат сега; дано вървим, вървим, 
вървим... Сякаш се надявах да стане чудо. А сърцето ми се 
свило, и цял треперя да не би ей сега, в тоя миг да спрат. Сякаш 
не аз, а мен щяха да разстрелват... 

- Изведнъж камионът спря. Беше на завой. Встрани от 
пътя - бранище. Разтреперах се. Стана ми студено, и зъбите ми 
затракаха. Хванах жертвата си за ръкава и скочих с него на 
земята. И в тоя миг шмайзерите зачаткаха, той се дръпна силно 
от мен и побегна напред. Но вместо встрани, към гъсталака, той 
бягаше по шосето, в светлината на фаровете. Чух викове, 
насочих шмайзера и изпразних пълнителя по него. Той вдигна 
ръце нагоре и падна възнак на земята. 

- С няколко скока дотърчах до него. Не зная защо, обзе ме 
желание да видя лицето на човека, когото бях убил. А той 
лежеше по гръб облян в кръвта си и в светлината на 
автомобилните фарове. 

- 0, той беше много възрастен човек, със сиви коси и 
широко, открито чело. Устните му бяха свити в болезнена 
усмивка. А очите - ах, тия очи, които ме преследват денонощно, 
непрекъснато, навсякъде! Те бяха големи, сивосини, широко 
отворени, сякаш живи. И такава сила бликаше от тях, че 
приковаха погледа ми, и аз се мъчех, а не можех да го откъсна. И 
както стоях тъй, вгледан в тези зловещи очи, изведнъж се 
видях, себе си, моя образ, - но ужасно изменен, страхотен. 
Устните ми - изкривени, чело, нос, очи - сгърчени; косата - 
настръхнала. Нещо ужасно - диво и свирепо ме гледаше от 
дълбочината на очите му и ме хипнотизираше. И изведнъж - 
възможно ли бе това - този звяр започна да расте, расте, 
разтвори отвратителните си уста да ме погълне. Нещо се скъса в 
мен, всичко се залюля пред очите ми. Измъкнах ножа си и 
замахнах да го забия в главата на ужасното същество. Тогава 
сигурно съм извикал и паднал в несвяст... 

- От тоя миг до момента, в който ти проговорих, аз спях. 
Почивах си и сънувах хубави неща. А понякога виждах 
родителите си и теб. И вие всички ме измъчвахте непрекъснато, 
като ме връщахте към кошмарния спомен. Тогава замахвах с 
ръка и пропъждах грозното видение... А оная нощ, когато ти ме 
събуди, преживях всичко наново. Като че ли всичко се повтори 
още веднъж... 

- Кажи, докторе, защо? Защо направи това. Сега съзнавам, 
жив съм, вярно. Но пред очите и в ума ми е все той - със сивите 
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коси и стиснати устни. А в ушите ми непрекъснато отекват 
зловещите думи: 

- ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗА ТОВА!... 
- Кажи, докторе. Можеш ли ме приспа пак? Вечно ще съм 

ти признателен! 

Докторът въздъхна дълбоко и се замисли. Мълчехме и ние 
под тягостното впечатление от мрачния разказ. Някой глухо 
отрони: 

- А после? 
- А, искате да знаете, как свърши това? Не се ли сещате?... 

I уин ден след минаването на Драва и "Принципалис", в 
походната болница доведоха за ампутация младо момче. Мина 
бе разкъсала идиния му крак. Гледаше ме странно. Сестрата 
вече му поднасяше миската, когато той радостно викна: 

- А, докторе! Не ме ли позна? 
Не можех да го позная. Униформата прави хората еднакви. 
- Не помниш ли, когато ти доведохме Стамена с чичо? 
0, това беше братовчедът. Зарадвах се. 
- Как е Стамен? - попитах с тревога. 
- Не знаеш ли? Стамен почина. Прегази го една нощ 

влакът. Някои мислят, че сам се е хвърлил, но аз не вярвам. Та 
ти нали го излекува! Ама си майстор, докторе! Радвам се, че ти 
ще ме оперираш... 

Това е, господа. Върнах здравето на Стамена, но погубих 
живота му. Съзнанието го погуби! Има такива редки случаи, 
когато по-добре човек да не го лекуват. Той може да живее с 
болестта си. Здравето за него е равнозначно на смърт... 



ПРЕДИ СЪДА 

Утре, мамо, с тебе ще се видим! 
Толкоз време как сме разделени! От 
скамейката на подсъдимите ще 
почувствувам в мене устремени 
твоите изплакани очи. 

Ще ме гледа мрачно прокурорът, ще ме 
шиба стръвно с думи ледени. А от 
залата препълнена със хора ще ме 
слушаш - тръпнеща, приведена, цяла 
преобърната на слух и взор. 

И припряно, ядно ще ме пита, дали се 
признавам виновен. Знай, че чист съм, 
майчице! Едничък само грях душата ми 
ще трови: сълзите за мене, мамо, що си 
ронила. 

Да, виновен съм, че нова рана в твоето 
сърце отворих, мамо. Но затуй, че даже 
и на съне съм бленувал волност и 
простори, мога ли да кажа "да, виновен 
съм?" 

Ти недей, недей тъгува, мамо, че в 
затвора млад и хубав влизам. Толкоз 
много хубост, толкоз младост днес у нас 
в затворите изгнива! Можех ли 
безчувствен да остана? 

Утре, мамо, с тебе ще се видим!... Ти 
недей тъжи, че във раздяла ще изминат 
толкова години. Бъдещето наше е, 
повярвай: пак ще сме свободни и 
щастливи!
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МАЙКА 

Бяха изтекли две седмици, откак отведоха другаря ми по 
килим Докато бяхме заедно, той сподели опасенията си, че за да 
I е потули неговия случай, в който бяха уличени и някои 
властници, може някоя нощ да го премахнат. Затуй всеки ден 
трескаво очакваше близките му да влязат в досег с него. 
Повечето време стоеше долепен до вратата, вслушваше се в 
шумовете откъм коридора, гледаше втренчено през ключалката - 
дали дежурният няма да се зададе с пакет, в който грижливите 
ръце на съпругата скътали най-необходимото за арестувания 
през студените януарски нощи. Това щеше да е и трепетно 
очаквания знак, че животът му е вече вън от опасност. 

Но дните течаха скучни и мъчително продължителни, след- 
ИЙХЙ ги още по-дълги, едва поносими нощи, а разяждащата 
отмала от злада и хапливите зъби на студа изсмукваха сетните 
ни сили. 11и« притискахме телата си един към друг, пъшкахме и 
стенехме, и В кочанели те ни крайници и стави болезнено пукаха 
и скърцаха при всяко движение. 

Докато бях с другар, аз търпеливо понасях теглото и дори 
с;и опитвах и нему да вдъхна кураж. Но откак го отведоха и 
останах сам, мъчително съмнение се загнезди и в моята душа. 
Бях воче убеден, че другарят ми е убит, и като единствен външен 
човек, който знаеше дирите му, същата участ очаква и мен. 

Сега и аз трепетно се вслушвах във всеки шум, който идеше 
откъм коридора, взирах се напрегнато през дупката на ключалка-
та, но освен тежките стъпки на часовоя и гнетящият метали- 
чиски звън от блъскането на обкованите врати, нищо друго не 
достигаше до моите измъчени сетива. 

Дните отлитаха, а с тях и надеждата, поглъщаха ги дълги, 
студени нощи, аз зъзнех - свит на кравай - в износения си балтон, 
който не можеше да ме запази от острите зъби на студа, унасях 
се в кошмарни сънища, но и в тях гладното ми въображение но 
ми даваше покой с мъчителни халюцинации на пищни трапези и 
ястия, които се изплъзваха от устата ми - аз се стрясках, виех от 
мъка и се взирах през малкото прозорче да открия признак за 
новия ден, с който наново се раждаше надеждата... 

Нея вечер - студена и тъжна като всички предишни - дълго 
се търкалях по голия под, не намирайки място за натъртените си, 
посинели мускули, докато най-сетне се сврях пак в ъгъла край 
вратата и напразно се мъчех с дълбоко дишане да призова 
жадуваната милувка на съня. Внезапно откъм коридора се зачу 
шум; чевръсти стъпки приближаваха килията ми. 

"Идат за мен!" Сгуших глава към гърдите си, преструвайки 
се на заспал. Въобразявах си, че тази наивна преструвка може 
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някого да омилостиви. 
Ключалката изскърца дрезгаво, вратата се отвори, и в 

стаята ми бутнаха нов човек - младо някакво момче в син брич и 
високи, хубави ботуши. На гърба му бяха навлекли черна жандар- 
мерийска куртка и тънко, тясно шинелче, което той още не бе 
успял да навлече, а го държеше метнато на раменете си. 

Вратата зад него тежко се хлопна, ключалката щракна, и 
тогава моят нов съжител любопитно се огледа, като направи 
няколко широки крачки из килията, скърцайки с хубавите си 
ботуши. То беше ошмулено хлапе на 22-23 години, с руса, вече 
доста длъжка брада и мустачки явно небръснати от задържането 
му; с посърнало, но хубаво лице, върху което святкаха големи 
доверчиви очи. Измерих го крадешком, обзет от радост, че вече 
няма да съм сам, че ще има с кого да побеседвам, че грозящата 
ме опасност е отминала. 

Като забеляза, че съм буден, той се приближи и подаде 
енергично ръка: 

- Поручик Г. 
"А, офицер" - казах си, като го оглеждах внимателно. Синият 

брич издаваше рода оръжие на онези момчетии, които се рееха 
из въздушните простори, вместо спокойно да си живеят върху 
твърдата, сигурна земя. 

Не бързах да го заговоря. Очаквах той да поведе разговор. 
Младежът продължаваше да се разхожда из килията, като 

отвреме-навреме се спираше и размахваше ръцете си, описвайки 
широки кръгове с тях. 

"Студено му е. Опитва се да се сгрее". 
Внезапно той спря пред мен, погледна ме втренчено с 

големите си очи и заговори бърже и развълнувано: 
- Знаете ли, че тая вечер е осемнайста, откак не съм 

лягал? Бях затворен в един кафез шейсет на шейсет сантиметра. 
Ей такъв на! - Той сръчно очерта с върха на ботуша си простран-
ството, в което е бил принуден да стои прав повече от половин 
месец. 

Изтръпнах. Опитах се да си представя: прав, без всякаква 
възможност да легнеш, да раздвижиш вкочанелите си стави и 
мускули. Усетих, че ми се вие свят. Погледнах пак посърналото 
му лице и разбрах, че бе преживял жестоко изтезание. 

- Че легнете си тогава и почивайте! 
Нещо като усмивка проясни лицето на младежа: 
- Не бързам. Тъкмо това си мислех и аз: как копнеех за 

часа, когато ще мога дълго да лежа - мечтаех и вярвах, че щом 
имам тая възможност, ще се хвърля на земята и дълго ще лежа 
неподвижен. А сега не бързам. Предпочитам да се движа. 

И той пак размаха ръцете си, като описваше широки 
кръгове, сякаш се готвеше да литне. 
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Вижте краката ми, как са отекли. Осемнайсет дни кръвта 
I « п стичала в тях. Сега са напрегнали ботушите ми - да искам, 
мм мо«?и ги събуя... Съсипах хубавите си ботуши, брей! То е, 
защото ни жулех о стените, когато се въртях нощем в кафеза. 

Слушах го, как си говори, загрижен за ботушите си, като че 
ли Всичко друго му беше на ред. Сякаш това беше най-лошото, 
копшо му се бе случило. 

Трябва да сте упорствували много при разпита, - подкачих аз 
предпазливо. - Затуй са Ви измъчвали толкова време. Какъв ти 

разпит! Никой за нищо не ме е питал. Просто грабнаха ме от 
летището и ме напъхаха в кафеза. И от тогава никой вече не се е 

интересувал за мен. 
Че за какво тогава са Ви задържали? Това се чудя и аз. 

Напоследък в нищо не съм се бъркал. 11|муи година-две, вярно. 
Събирахме се приятели, умувахме, можем ли иощо да направим. 
Момчешки работи... Но от тогава мина много време, а и ние се 
разпиляхме... Възможно ли е сега за такива уриболии да ни 
разкарват по затвори и съдилища? 

Замисли се, направи няколко крачки, па додаде: 
Такава ще е работата. Сигурно приятелите са забъркали 

нищо и са замесили и моето име... Дано е така. Да зная, като ме 
питат, какво да отговарям. А ако е нещо, дето и хабер нямам, 
спмо ще ме мъчат, пък аз и да искам, нищо не мога да им кажа. 

Загледа се в краката си, па се разсмя звънко и с 
облекчение: Сега ако рекат да ме бият, не ще могат да изуят 
Потушите ми. За два-три дни ми е осигурена пълна почивка. 

И като подскочи радостно, търкулна се на пода и се изтегна 
но гръб. като скръсти ръце на тила: Е-ех! Чудо!... Блаженство! 

Очаквах, че сега ще се умири, но скоро той пак скочи и 
приклекна до мен. Не го сдържаше на едно място: 

- Знаете ли? Не е чак такова чудо, каквото си го мисли 
човок. Знаех, че ще се разочаровам, затуй не бързах да лягам. 
Докато си мечтаеш за това, струва ти се прекрасно. А като го 
постигнеш, намираш недостатъци: твърдо, студено, постеля няма. 

Да Ви призная: първите два дни щях да се самоубия... Не 
вярвате ли? Мислите, че нямаше как? - Той се огледа 
предпазливо, па се наведе и измъкна от конча на ботуша някаква 
дребна вещ. Ей с тая топлийка. Щях да я забия в тила си! 

Последните думи изрече с такава неумолима твърдост, че 
тръпки полазиха по гърба ми. 

- При обиска ме питаха за игли и топлийки, търсеха по 
дрехите ми, но тая можах да скрия, - обяви той със странна 
гордост, като наблюдаваше възхитен съкровището си. - После ме 
заведоха в "шкафа", като изкараха от него някакъв цивилен - 



висок такъв, с отекли очи и изкривена уста. Не мязаше на човек... 
Сигурно и аз вече не мязам, а? 

- Защо? Изглеждате... даже доста добре. 
- Хм. Даже доста добре... Аз винаги съм изглеждал 

отлично... Но както и да е... Та да не мислите, че щях да се 
самоубия, заради някаква вина и страх от наказание? Нищо 
подобно) Аз и досега не зная, какво искат от мен, а тогава просто 
смятах, че е някаква грешка или пък искат да ме сплашат, защото 
малко повече приказвам^ И тъй, стоя аз в дупката - беше петък, 
рано след обяд. "Е, ще ме подържат малко, да разбера, че няма 
шега, и ще ме повикат горе на разпит. Тогава ще се разбере кое-
що и ще ме пуснат"... Но мина доста време, и аз разбрах, че денят 
е изтекъл, и че ще трябва да нощувам в кафеза. Ободряваше ме 
мисълта, че утре, събота, всичко ще се изясни, ще ме пуснат, ще 
се изкъпя и след това ще си почина хубаво... Колко оптимистично 
разсъждава човек, дори когато е в най-тягостно положение! 

Седна пак на пода, облегна се о стената. Замисли се... 
- Нея нощ, разбира се, не можах да мигна... А ето, че 

съмна, в клетката ми долиташе целият шум отвън, часовете 
летяха, и скоро аз разбрах, че и този ден ще си отиде, без някой 
да се сети за мен. И че сега ми предстоят цели два дни и две 
нощи до понеделник, все в това положение. В състоянието, в 
което бях, това ми се струваше вечност. Тогава ме обзе ужас. 
Силех се да потискам мъката в гърдите си, за да не ревна с глас. 
Нещо давеше гърлото ми, чувствувах, че се задушавам... Трябва 
да Ви кажа, че "килията", в която ме пъхнаха, бе издълбана под 
тротоара към улицата. Само малък отвор високо над вратичката 
към коридора на подземието даваше възможност да влиза малко 
въздух и светлинка. тъй като в клетката ми нямаше и лампа. В 
замяна на това аз с поразителна яснота различавах всеки шум от 
улицата. Това беше дяволски измислено, за още по-бързо 
сломяване на нервите и довеждане съзнанието на затворения до 
пълно отчаяние. От една страна - мрачна дупка, в която едва 
можеш да се обърнеш, в която не прониква слънчев лъч и чист 
въздух, а от друга - всички шумове от живота вън достигат до 
съзнанието ти, поставяйки го в непоносим, смазващ контраст. 

- Горе свиреха автомобили, конски тропот отекваше по 
паважа, чуруликаха безгрижни детски гласчета, а аз стоях долу 
под тях - смазан, забравен, погребан. 

- Тогава измъкнах топлията и реших да я забия в тила си. 
Докато обаче подготвях "операцията", някаква зла радост от 
сюрприза, който щях да поднеса на мъчителите си, постепенно 
уталожи нервната ми възбуда, и можах да помисля по-трезво 
върху това. което се готвех да сторя. Спомних си за майка, за 
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близките, за удара, който щях да нанеса не на тия, които ме 
мразят, а на обичащите ме... и разбрах, че нямам право да сторя 
това. 

- Стой1 - казах си. - Почакай малко! Ти лесно ще се 
отървеш. Раз! и - готово. А другите, които после ще тъгуват зп 
теб? Какво толкова си видял? Малко мъка - падна, предаде с»! 
Потърпи малко. Подло е да се отърваваш, като хвърляш 
Оромето, което ти е тежко, върху тия, които те обичат!... 

- Така си мислех, ободрявах се, докато най-после реших да 
изтърпя по един ден за всички най-близки хора. За да не ме 
изкушава в това време иглата, а и за да си запазя тая последна 
възможност, в случай, че мъките станеха непоносими, забих я до 
«ливичката в дървото на вратата. Така вече трудно бе тя да се 
измъкне, и аз щях да имам време за размисъл, в случай, че 
отчаянието отново ме овладееше. 

- В течение на тия дни обаче, нещо в мен като че ли се 
п|)вломи. Жаждата за свобода, която ме тласна към самоубийст-
во, стихна, и аз се почувствувах по-твърд и готов да устоя на 
много по-тежки изпитания. Следните дни вече измислях какво ли 
ми, за да се разсея и убия времето, и - уверявам Ви, ако бяха ме 
уьржали още толкоз там - никакъв ефект нямаше да има. Аз 
обръгнах! Разбирате ли, какво значи това? 

Такъв беше младежът, с когото съдбата ме събра нея нощ. 
Аз и до сега го виждам - като че ли беше вчера - с русата, 
мъхната брада, разрошени светли коси и големи, живи очи; с 
Високите, скърцащи ботуши и черна куртка, която чудесно оти-
ваше на бледото му, изпито от преживения тормоз лице... 

Но не за него исках да ви разкажа. 
На втория ден от идването му, още преди разсъмване, него 

го изведоха на разпит. Той излезе усмихнат, обзет от странно 
любопитство да научи, коя е вината му за тоя тормоз. 

Мина доста време. Почнах да се тревожа - да не би 
разпитът му нещо да не върви. Знаех, че в такъв случай щяха да 
ЙО уържат без хляб, без вода и без сън, докато добият от него 
признанията, които им бяха нужни. 

Стана обяд. Чорбарят мина по килиите и разсипа с нарочно 
пробития черпак постната чорбица, а той все не идваше. Приз-
навам. че гладното животно в мен се опита да ме успокои с 
мисълта, че ако младежът се забави до вечерта, ще мога да изям 
и неговата чорба. (Каква безобразна скотина е човек!...) 

Най-сетне дочух скърцането на ботушите му. С чевръсти 
стъпки той влезе в килията - бодър и усмихнат полудоволно, 
полувиновно и още от вратата подвикна: 

- Нищо и никаква работа! Както предполагах, за стари 
истории ме дърпат... Конспирация! Вятър! 
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- Е, как мина? 
- Как ще мине... Признах им всичко. Нима от тия 

детинщини може да се прави процес? Та това е толкова стара 
работа. 



Възможно ли е да ме съдят за това?... Я сега да хапна, че страшно 
съм огладнял. Отгоре на всичко три пъти ме караха да преписвам 
показанията си. В живота си не съм правил такова дълго съчинение. 

И докато още гълташе студената супа направо от канчето и 
говореше с пълна уста. зачервен и възбуден, ключалката щракна и в 
килията ни влезе един от цивилните надзиратели. В ръцете си 
държеше плетена чанта, от която започна да вади вещи, които 
небрежно хвърляше в краката ни. Изумени от неочакваното чудо, 
стояхме втрещени пред скъпоценните предмети, които падаха на 
пода: бельо за преобличане, дебели чорапи, топлинки, пуловер, 
кожухче, сапун, одеалце... Най-сетне надзирателят измъкна от джоба 
си и някакво малко пакетче, Нюето колебливо подаде на засмения 
младеж: 

- Ха, на ти и това! То още не ти се полага да получаваш храна 
от вън, но от нас да мине, че от устата си го извади майка ти... Пиши 
сега тук, че си получил всичко и се преоблечи, да върнем чантата на 
жената. 

Момъкът се разхвърли бързешком, като се смееше с глас и 
хълцаше от радост: 

- Майка ми! Скъпата ми майчица ме е открила!... Да не 
повярва човек... Хитрушата тя, милата ми майка! Как ли ме е 
намерила, като никой, никой не знае, кога и как съм задържан и 
накъде са ме запратили... И за всичко се е сетила, какво ми трябва. 
Сега вече няма зинзикане - край! Сега ще лежа и дебелея... А я да 
видим, това пък що е? - Той разгъна малкото пакетче. - М-м-м. 
Сандвич със сиренце и чубрица... И парче мъстакулка. Славно!... Ех, 
мъничко е. но види се, не е знаела, горката, дали ще ме намери, 
затуй не е взела повече... 

Гледах го как се радва и бърбори със сияещо от радост лице и 
усещах, че очите ми се пълнят със сълзи. Почувствувах се малък, 
малък, пред подвига на непознатата жена... 

МАЙКА!... За нея няма пречки, непристъпни стени, каменни 
зидове и заключени врати, когато трябва да помогне на чедото си. 
Със силата на самоотвержеността и страданието, с неотразимата мощ 
на майчината обич, тя - слаба и безпомощна - успява там. където са 
безсилни и най-здравите мишци и желязна воля. За нея нищо не 
значат идеи. борби, които може и да не разбира; няма престъпление 
и вина, стопени в жарта на великото чувство. За нея има дете. па бил 
той офицер, учен, общественик - детенце, което трябва да се измие, 
преоблече, стопли и нахрани... И това е всичко... 

Гледах го с премрежени от сълзи очи и неволно сравнявах 
участта на този младеж с моята и тая на предишния ми съкилийник: 
съпругата не успя, дъщерята - също; може би нехаеше, не разбираше 
какво е сполетяло баща й, но майчиното < ьрцо по неведоми пътища 
всичко бе узнало, всичко оценило и « л#(|бразило. Разтреперана, 
окриляна от своята обич и грижа, тя ПИ уолетяла тук от далечния 
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край, където мирно и спокойно е 4ш0ила, бе се лутала и тичала - 
изгубена в големия, непознат ирпд, докато с интуицията на 
майчиното сърце бе намерила пътя и им своето чедо. И ето - тя 
стоеше сега пред студените Мменни зидове на затвора, с туптящо от 
радост сърце. Бе угпяла. Бе победила... 

Поех късчето сирене и хляб, което поручикът сподели с мен. 
Моеледът ми се спря на крайчеца, който бе нащърбен и в миг 
рипбрах думите на надзирателя: това наистина бе залък отделен « ии 
устата й. Това бе обядът на тази обикновена и велика жена, 
млбрежно свит в късче вестник. Един от тия ,,обедиИ, с които 
* инурно не един ден е подкрепяла силите си през дългите 
часове, иокпто е стояла в мъчително очакване пред железните врати 
на одим или друг непристъпен зандан... 

И аз просто я виждах - захапала с тръпнещи устни кора- Иото 
късче хлебец, когато дежурният се обръща към нея с 
* »жиуаните думи: "Дайте чантата. Той е тук!"... И виждах 
проясненото от радост лице и треперещата майчина ръка, как 
откъсва нт устните си своя "обяд", за да прибави залък към 
оскъдната чрпна на детето си: 

- Вземете, моля и това. Не отказвайте, ради Бога! То е толкоз 
мъничко... 

Суровият режим още забранява, но дори коравите сърца на 
ни.мничарите са трогнати от простото величие на този отчаян жпсгп: 

- Хайде, от нас да мине!... Много обичаш чедото си, майко... 
Пред мен стоеше поручикът, хлипаше от радост, прехвърляйки 

В ръцете си кожухчето, сапуна, одеалцето. Той още не бе гхВинал 
какъв подвиг бе сторила майка му. Гледах го и неусетно нриу очите 
ми, изтикан от дълбочините на душата, застана 
* «празът на собствената ми, починала преди много години, 
майка. И отекнаха като далечно ехо думите, които някога ми бе 
казала: 

"Ще оцениш, синко, когато ме изгубиш"... 
Зарових лице в балтона и дълго плаках... 



килия 

Зидове. Отвор с решетки. Нар. Върху 
нара - постеля. Куп изморени тела 
върху нея. Куп от тегла и неволи 
човешки. 

Бели стени. Червеникави точки по тях. Кървави 
дири от бой с дървеници; прашни завивки, 
дрехи, лавица, книги по нея - потънали в прах. 

В ъгъла - криво забит календар. Кръстове дните 
изтекли покриват. Някой в полето със молив 
написал: "Има ли 

със що 
да замести 

човек 
свободата?" 

Трите стъкла са строшени. Хладно е. Вей. Влага 
и студ изнурените хора облива. В мършава гръд 
волята бавно изстива. Гледаш, не вярваш: хора 
ли тука живеят? 

Стига! Прашните черги вдигни, разрови! Скрити 
под тях ще намериш портретчета, 

спомени, 
стихове, 

ноти небрежно нахвърляни - мигове, крадени 
мигове - 

капчици мед 
сред живота 

отровен. 
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ЗА НЕГО ТЯ НЕ Е ЗАТВОР 

Мпу моята "постеля" по стената бавно, бавно 
мьлзи, едва пристъпяйки внимателно нагоре 
шпкоВа паяче едно - нищожно, бледно, гладно, 
«уВп пробудено от пролетта, едва проходило. 

Мьлзи, пълзи и сякаш старите си стъпки дири, 
кьуе е лани изградило своя нежен плет и «то че 
невидимата нишчица намира и моя следва, 
спира в миг, минава пак напред. 

Ин тебе, паяче, не е затвор килията ми тясна; $и 
тебе тя е може би дворец просторен, светъл. 
Щастливо в него ти ще си живееш в безопасност, чп 
тук желан другар си в арестантската несрета. 

Що сподели с теб гладният затворник свойта скука, 
що пази от метлата нежната ти плетеница и може би 
понякога във нея ще ти спуща по някоя случайно 
уловена дървеница. 

Кпкьв различен жребий нас в килията събра ни: тоб, 
малко паяче, щастливо, всеки миг свободно ироз 
някоя пролука да отлитнеш; мене — странника, 
мочтал безкрай, простори... окован затворник... 



ПЕСЕН 

Над смълчаните зидове - мрачни и кални и Влажни 
вечерта тъмноока смолистите плитки разсипва. И 
заспиват стълпени един върху други етажите, в 
своита каменна гръд толкоз болка и скръб 

притаили. 
Повалени тела изтощени от глад и от мъки, 
впепелени надежди, разбити стремежи в живота... 
Тоя свят на нощта, той е моя съдба неразлъчна, моя 
свята съдба, кръст и жребий в света 

на теглото. 
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ЗДРАЧ 

I. 
Студеният вятър в градината старчески охка, по 
жиците свири в нестроен акорд есента. Сърдито и 
мрачно ме гледа отгоре затворът 

с безбройните мъртви очи — 
безмълвните 

птичи гнезда. 
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Далече градът е във влажна омара забулен и някой 
отчаян художник размил е небето с мъгла. Оловени 
облаци пъплят из нея залутани и с кални сълзи 
оросяват есенния мъртъв пейзаж. 



II. 
Аз съм сам, и край мене е пусто, а 
денят е студен и мъглив. Мълчалив, 

30 

неподвижен, 
безчувствен, 

часовоят от кулата бди. 

Над постройките бавно, лениво влачи 
ледени облаци зимата. Във 
"градината" 

морни, 
унили, 

мойте нови другари почиват. 

А градът е изплувал величествен, като 
приказка хубав, но знам - то е блян - 

този град 
на мечтите ми, то 

е само далечна, горчива измама. 

И трамвайната глъчка с шейните 
разлюляна звънливо навън... Тоя 
звън! 

Ах, не спомняй напразно за дните, що 
са вече за мен само сън, само сън!.. 
В приземието тихо е; заспали са отдавна под 
завивките другарите - изстинали и морни. Във 
коридора 
нощта се е прегърнала със тишината заслушани 
във сляпото момче, което - свито до стената - 



III. 
сподавено и плахо стене: "печални 
хризантеми"... 
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Навън вали, 
и вятърът нахално се провира през 
потрошените стъкла. Затворът спи. Дори и 
звуците замират. Певецът някакси унило 

и фалшиво 
извива песента, 
край мене някой тихо хлипа... 
И няма нужда да си се родил поет, 
за да разкажеш в стихове, 
как тежко е и лихо 
във окования, 
във изтерзания 

за свобода 
и слънце 

свет... 



ПРОЛЕТ 
В 
ЗАТВОРА



МАРТЕНСКИ ДАР 

На масата са теменужките ти, мамо. И 
топъл лъх от къщи 

с тяхното ухание 

ме гали и прегръща... В съня ти тази 

нощ 
по пролетния Вятър 

ще ти проводя своите мечти. Какъв друг 
дар 

за първи март да ти изпратя? 
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СВАТБЕН ХИМН 

Сега ти пак си друга - чужда и далечна, но не 
затуй, че между нас са вдигнати стени. Стените 
се прескачат и рушат. Не, вечност е преградата, 
която ни дели. И ти, и ти, преградата издигна 
между нас, любима. 

Боли... Не крия... Тежко е да търся римата на 
новото ти име - чуждо и ненавистно. Прости. Не 
мога да ти пиша сватбен химн, не мога да ти 
пожелая щастие и радост, когато раната кърви, и 
дави ме омраза. 

Но що мълвя? Бълнувам ли? Чии са тия думи? 
Омраза ли е топлата отмала във гърдите ми, 
която ме замайва, пияни безумно и с непростима 
влага пълни пак очите ми? Убита ли е любовта, 
погаснали мечтите? 

Не? Аз те все така обичам, лудетино, и все си ти, във 
моя чуден сън която властвуваш. Как мога да те 
ненавиждам, да проклинам копнежа, вярата в 
гърдите неугасваща и светлия, просторен друм на 
твоето щастие? 

Та аз от своята душа трептяща те градих, от пламъка 
и жаждата за красота те ваях, и ти живееш в мен и в 
мен цъвтиш от наО-прекрасната мечта по-сяйна. Ти, 
моя рожбо! Обич моя свята! 

И аз празнувам днес, и аз се с теб венчавам. И моят 
сватбен химн струи от мен, струи... Когато твоят ден 
безоблачен изгрява, не ще скърбя, любима, - с тебе 
ще се радвам, че знам: поне щастлива ще си ти... 

34 



35 

ДРАМА В ЗАТВОРА 

Салон. Завеса виненочервена. Сцена. 
Прозорците с решетки. На вратата - 
озната фигура строена - надзирател, 
впочва драмата: героят в бар е влязъл, 
0 другаря си говорят, спорят оживено, 
издигат глас във патос, ръкомахат. 
А зрителите във костюми "на райета" безстрастно 
слушат репликите на артистите. Но ни еано сърце 
затрогнато не трепва, но бликва нищо слънчево в 
душите на стотиците, и техните лица са все тъй 
мрачни и потиснати от хищната злоба, която в 
хлътналите орбити 

просветва. 
Но в миг вратата се отваря. В бара влиза двойка. 
Игриво "малката" край масите прелита, младежът й 
прошепва нещо тихичко, усмихва се приветливо 
девойката, ш чашите звънливо и нестройно на 
тяхната стаена радост се откликват. 
И нещо сладостно и топло във терзаните души се 

вмъква. 
Очите с благодарност се отправят към момичето, 
което със усмивката си грабва мъката, и става на 
стотиците любимо, скъпо, и кара някой полугласно 
от редиците да хлипа: ЙДа беше истина! Да беше 
сън затворът, Христо!" 
Но пак тревога разведрените за миг лица облива: 
младежът е повикал келнера, заплаща, стават, и все 
така усмихнати напущат залата пред безпокойните 
очи на другите, които се 

надигат, 
и развълнувано мълвят: "Не си отивай! 
Почакай още малко - да ти се порадваме!"... 



Аз знам - до теб не ще достигне нито звук от думите, що 
мойте устни трепетно отронват. Но чуваш ли, как плачат вън 
капчуците със сълзите на радостта пред идващата пролет? 

Вдигни очи и виж: пак литнали са птичките в 
обляното с лъчи предпролетно небе. И чуй: по цялата 
земя ечи едничкият ми зов: обичам те... 

Обичам те! 
КОТЕНЦЕТО 

Как бе попаднало Върху корниза на най-горния етаж, и до днес т 
мога да си обясня. Сигурно бе захвърлено през някой от прозорците на 
следствения отдел, но успяло да се вкопчи в ивуиуената ивица на 
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стената. Бе оцеляло. Но не можеше да скочи обратно към зарешетените 
прозорци. Полуразрушен от времето, корнизът стигаше до отвесната 
фугирана стена, към която някога При строежа на затвора е трябвало да 
се построи четвърто крило. Нвмесила се църквата: затвор не бивало да 
има формата на кръст. Стената останала озъбена зловещо към небето. 
Надолу - бездна. Котенцето бе обречено. 

Цяла нощ мяука жално. Чуваха го по всички етажи. Не разбирахме 
къде е и защо плаче. 

Сутринта потоците хора поеха към работилниците. Търсещи 
погледи се стрелваха нагоре. 

- Ей, го де е! Горкото! 
Котенцето жално мяукаше. 
Обед. Затворниците на групи се прибираха по килиите. 
- Мъчители! Садисти! 
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Работният ден завърши. Но хората не влизаха. Оставаха мивън. 
Множеството нарастваше. Надзирателите колебливо I фиблъсваха най - 
близкостоящите: 

- Прибирай се! На теб говоря! 
Котенцето жално мяукаше. Все по-слабо, все по-рядко. 
- Мъчители! Садисти! 
- Не им стигнаха хората! И животинките почнаха да мъчат! 
Възбуждението ставаше застрашително. Надзирателите 

сновяха нагоре-надолу. Не се решаваха да употребят сила. 
- Е. какво да правим? Не можем го стигна. Хайде, прибирай 

ие! 
- Аз мога да го сваля! 
Боби бе вече над 40-те. Снажен, широкоплещест; косата му 

поопадала, но лицето - изразително и дори красиво - оставаше Ц 
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спомена у хората. Винаги спокоен, невъзмутим. И непоправим 
оптимист. Знаехме, че е един от най-старите, първите алпинисти у мис. 
Но тогава алпинизмът се смяташе някакъв чудат серсемлък, при който 
се търсеше най-трудният път към върховете. И по който хората 
загиваха. 

- Аз мога да го сваля! 
- Как ще стигнеш до него! 
- Дайте ми трийсет метра въже и една триметрова дъска. Що го 

сВаля. 
Разрешиха. Някои отърчаха до гаража за въжета. Боби свърза 

миколко от тях, пристегна възлите, после - дъската към единия 



край, а другия намота около кръста си. Пое нагоре. 
Времето, вятърът и дъждовете бяха разхлабили 

хоросано- вата спойка на издадените тухли. Боби ги опитваше 
внимателно. 

- Пазете се! 
Той разклащаше, измъкваше червените марсилски 

късове, които не можеха да му дадат надеждна опора, и ги 
пущаше надолу. 

Достигна третия етаж. Нататък зидът бе издаден. 
Тревога развълнува множеството: 

- Слизай бе! Ще се пребиеш! 
Котенцето отново жалостиво измяука. 
Боби пролази встрани, отдъхна за минута, вкопчен в сте-

ната и в миг се стрелна нагоре като гигантски паяк. Слава 
Богу! Премина опасната издатина. Нататък явно му бе по-леко. 
Успя. Достигна нивото на корниза. 

Придържайки се с една ръка за фугите, затворникът-
алпи- нист започна с другата да изтегля въжето с дъската 
нагоре. Пое я. Силни му бяха ръцете. Опита се да я прехвърли 
до здравата част на корниза, където - сгушено на кълбо, 
трепереше котето. 

- Дъската е тежка. Ще го повлече надолу. 
С една ръка сигурно не бе леко да прехвърли дъската. 

Два-три пъти опасно се залюля. Аха - аха!... 
Предният край на протегнатата дъска опря о корниза. 

Миг-два се заклати. Да не се откачи. 
Не. Задържа се. 
- Пие, пие, пие... 
Котенцето се надигна, заклати се колебливо, промячи и 

пристъпи с крачета. Стъписа се. 
- Пие, пие. 
Засуети се още миг, па се втурна по дъската към 

протегнатата ръка на човека. 
Боби го пое, погали го с лице и го спусна в джоба си. 

Отвърза въжето от кръста и заедно с дъската ги хвърли 
надолу. Заслиза. 

- У-ра-а-а!.. 
- Хайде! Прибирай се по етажите! 
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Не помня в четирите години, прекарани по затворите, 
когато доброто така да е вълнувало заключениците, както 
котенцето, спасено от човека зад решетките... 

(Не помня имената му, не зная дали е жив. Дали ще се 
обади.) 
МУЗИКАНТЪТ 

В сравнение с другите затвори и лагери, Софийският 
Централен бе "място за отдих и култура". Съзнавайки това, 
обитателите му бяха по-предпазливи - дисциплинирани и 
въздържани уа не сторят или кажат нещо, което би ги пратило 
с първия "вш«лон" в Сливен, Пазарджик или Богданов дол. 
Политически |§§9§овори, за разлика от другите места, където 

одеха отк- се в
пю и разгорещено, тук бяха редки и предимно между най-
близ- пш. 
Всички работехме. Два работни дни съкращаваха 

наказанието с един. Освен това можеше да се усвои някой 
занаят в Множеството работилници. Това щеше да е от полза 
при излизането на "свобода" и неизбежното сблъскване с 
проблема "кадри", които, разбира се, "решаваха всичко". 

К 

В СЦЗ бе позволена дори художествена самодейност. 
"Кръжокът за превъзпитание" издаваше стенвестник. Главен 
редактор бе Христо Бързицов. Съществуваше художествен 
колектив, и мисля, че продукцията му бе чувствително над 
нивото на само- мОността. Когато след присъдата слязох на 
общ режим (август 1048), заварих малък оркестър ръководен 
от Боян Пешев - брат нй някогашния легендарен център 
нападател на "Левски" и Националния тим - Капуй. Боян беше 
осъден от "Народния" съд на доживотен затвор като инспектор 
в полицията, но вече бе получил 2-3 помиловки (сигурно не 
без влиянието на прочутия си брат) и се надяваше след 
година-две да излезе. 

В СЦЗ по това време бе запазена дори църквата. 
Неголяма, но с много висок свод, великолепно изографисана 
от художници, които са "лежали" тук. Може би ще преувелича, 
но мисля, че само "Александър Невски" би могла да съперничи 
с фреските си на Софийската затворническа църква. И до днес 
пред очите ми е "В Гетсиманската градина" и "Христос ходи по 
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вълните" - чудесни творби на прочутия анархист Антон 
Прудкин. Неделя сутрин Петослужение извършваха 
затворници - свещеници. Събличаха райетата", надяваха 
сърмените облекла. 

Бла-а-гословен Бог наш, сега нине и при-и-сно. И во ве-
е-ки 

Пиков 
А-а - ми-ин. 

В многогласния църковен хор пееха предимно осъдени 
офицери и студенти. 

Само след няколко месеца засилената "революционна 
ярост" п|**свчв употребата на този "опиум". Църквата бе 
оголена, а чудесните фрески - замазани с хоросан. Започна 
преустройството й в двуетажно "жилище" за непрестанно 
растящия брой на «плувните. Временно разрешиха на 
оркестъра да репетира след работа там... 

Боян бе вече вън, но си отнесе и нотите. Много по-късно 
риаОрах, че имал малък ресторантски състав в едно от 
прибал- 



канските градчета. Струва ми се - Етрополе. Там свършил днито 
си. Не го видях повече. 

Останах "примаш" на оркестъра. Ноти нямаше. От къщи ми 
пращаха цигулкови пиеси. Разписвах клавирите според състава, 
който имахме. Колкото можех и колкото знаех. Не знаех много. 

Музиканти попадаха рядко. Съставът се менеше. Едни изли 
заха, други идваха. Когато докараха валдхорниста Валевичарски 
- първият професионалист между нас - всички се радвахме. Не бе 
жестоко. Човешко бе. 

Понаучих се да оркестрирам. Според състава. Понякога 
излизаше сполучливо. А аз солирах. И махах за встъпленията. Не 
ми беше трудно. Приятно ми бе... 

Репетирахме в "църквата" - вече съсипана и замазана. 
Влезе човек - твърде изискано облечен, приседна край нас. 
Помислих, че е някой следствен инспектор от отделението на ДС. 
Слизаха понякога до близката лавка за цигари или нещо друго. 
Дочул, полюбопитствувал, влязъл при нас. Нищо. 

- Я чуйте! Какво свирите? Това не е за нашите хора. 
Свирете популярни мелодии, песни. 

"Баровецът" се бе приближил и надзърташе в нотите. 
- А Вие защо се бъркате? - отвърнах троснато. Обидно ми 

бе да ни учи някакво ченге. - Не можете ни помогна. Не ни 
пречете. 

От първия пулт Живко Радучев, един от най-заслужилите 
туристически деятели в България, по това време затворник с 
шест годишна присъда, ми правеше някакви отчаяни знаци. Не го 
разбрах. 

- Дали не мога?... А втора флейта (флейтите тогава бяха 
три, колкото първите цигулки; и тримата - адвокати; единият, най-
добрият, бе почти глух, но отчаян любител, свиреше със слухов 
апарат изпратен му от чужбина. Нещо нечувано по това време) - 
Втора флейта свири фа диез ужасно ниско. Я подай инструмента! 

Това беше вярно. Бай Илия Пановски бе завършил 
семинария, а после - право. Бе съден по нашия процес. 
Абсолютно невинен. Но срещнал един от "нашите". А срещите с 
"дявола" се наказваха жестоко. Добри бяха учениците на Берия и 
Авакумов. И щедри. Дадоха му осем години. Разрушиха 
семейството и живота му. А сега той ръководеше хора (вече не 
църковен) и свиреше в оркестъра на дървена флейта, стар 
модел. Знаехме, че не я бива. Но пък да не свирим в зала 
"България"! 

- Тия стари кримки са ужасно фалшиви. Но фа диез е 
просто нетърпим. Ще вземаш тона не тъй, а ей така. - Човекът 
показа две различни положения на пръстите и духна в 
инструмента: 

- Така е по-добре, нали? 
- Вие сте музикант? - попитах малко смутен. 
- Аз съм новият ви директор. (А, затуй махал Живко!) Баща 

ми беше музикант в Старозагорската военна музика. Като ученик 
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свирех на флейта... Но това няма значение. Пак ви казвам: 
свирете 
У)*у»ч1 нища. Тия за затвора не чинат. 

Свирим, каквото дал Господ. Ноти нямаме. А по слух не 
им АоВи. 

Ще видим нещо и за ноти да уредим. Добре. Работете 
N1 

Пирдо беше един от тримата затворници - евреи, които 
наминаха за новосъздадената държава. Вторият беше прочу- 
ннжт ужебчия Пантуди, вече поостарял, но все още невероятно 
лмНьк Обираше надзирателите, без да се усетят, за голямо 
ууиНолствие и смях на "зрителите". Разбира се, всичко им връща-
ше "Риботеше" само за изкуството. Третият - единственият 
Милитически затворник-евреин по това време, бе побелял човек, 
ММот> изискан и винаги тъжен. И днес е пред очите ми: Свири, 
момче! Хората те обичат. 

И се усмихна. Единствената усмивка и едничките думи. Така 
#1* алпомних. Не зная, какво стана после с него... 

Някога Пардо бил директор на цирк "Силаги". Миткал из 
цяла №Й|шпа. Много мурафети владееше и в много каши се беше 
41§би>квал. Изглежда бе международно регистриран, затуй в Из-
миел но го искаха. Но не му пукаше. Славеше се между другото 
мин» магистър-бръснар. Бръснеше началството, и това му дава-
ни» самочувствие и сигурност. Идваше понякога в оркестъра да 
чуки кистанети. Дружех с него. 

Една неделя по обяд довтаса в "хоремаг"-а. (Второ отделе-
ние. приземното, където "живеех"). Взе ме под ръка ухилен, 
•ишшнш доверително: 

Да знаеш, че директорът Дянков е много твой човек. Как 
разбра? 
Тая сутрин го бръснех. Тасков му докладваше хората, 

кпито праща в "Богданов дол". (Тасков беше "възпитател". "Въз- 
ннмшнието" се свеждаше до слухтене чрез многобройните "слу- 
нтлки". кои от политическите още се опитват да останат личности, 
за да вземе нужните мерки). Когато чу твоето име, ДимкоВ ми 
бутна ръката, пресегна се и върна досието ти в купа нм 
пспшващите: 

Казал съм ти, тоя да не го пращаш в рудника!... 
Ни бе за дълго. Избяга едно младо момче с 15 години 

присъда, ♦и ппит да мине границата. Рядко някой рискуваше да 
бяга от «мшМори. Бягствата бяха кошмар за началствата, защото 
неза- пмИно биваха санкционирани. 

Рнзбира се, много скоро момчето бе заловено. Но директо-
рът нн затвора - любителят-музикант на втория ден след случая 
(т ипклпранен от длъжност. 

Сидмица след това с поредния ешелон ме отпратиха за 
(«пяушюв дол"... 

(Не го срещнах повече. Благодарност за човешката му • 
олиуорност ще запазя до край). 



СКИЦИ СЪС КРЕДА 
И СRЕDO 

11Човек звучи гордо 
Г о р к и -  "  На дне 

Решетки, 
решетки, високи стобори, и 

звън от ключалки на клетки, във 
клетките - хора унили 

и мрачни 
и бледи, привели 

гръбнак, 
победени. Комплекс 

от величие, 
зло 

и позор. 

З А Т В О Р !  

Нарове, 
нарове, дървени нарове 

мръсни, хора по тях - като звярове 
зли, 

оскотели, 
навъсени, вързани, 

блъскани хора, всеки на всекиго - 
враг. Отделение второ - ХО - 

РЕ - 
МАГ! 

Във ъгъла край мръсния клозет сред 
кал и смет получовек лежи зарит. 
Краката боси, 

тялото обвито 



не 6 дрипи, не! Разранените, 
мършави нозе, корема, 

голите бедра, 
гърдите 

навътре хлътнали, изпити, 
наболите болезнено ребра 
обвива смачкана хартия вързана 
с канап. Главата струпеи 
покриват по тялото - 

следи от бичове. 

Разкървавената уста жестоко 
блъсната с юмрук надава 
нечовешки вик - единствен щик, 

единствена защита 
на хилавия луд. Една 
консервена кутия ръждясала и 
смачкана отпред е цялата му 
собственост: чиния, 

плювалник, 
дори клозет. 

Човешкото отдавна мъртво е в 
душата на нещастника Ума и 
волята - сломени. Вярата - 
угаснала. Дори и жаждата за 
свобода на вързания в клетка 
звяр в безцветните очи не 
блясва... 

Но като някаква насмешка дръзка, 
или протест, 

или проклятие, по 
вестника - съдран и мръсен, 
опасващ двете му бедра се мъдрят 
огненочервените слова на лозунга 
познат:

"СТРОИМ СОЦИАЛИЗМА 
В НАШАТА СТРАНА!" Но 

върху неговата хилава снага като през някаква 
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чудесна призма лозунгът в контралозунг се обръща, 
и болният, 

измръзнал, 
мръсен 

луд, 
от паразитите изсмукан - 
изправя се, 

издига се, 
расте, 

застава горд, 
могъщ 

велик 
и страшен, жив 

паметник на живата неправда, жив паметник на 
източния бяс, и в неговия вик - безумен, 

див, 
ужасен, отекват 

страшните слова: "СТРОИМ 
СОЦИАЛИЗМА 

В НАШАТА СТРАНА!" 

45



Ще нахвърлям с 
думи твърди - с 
барабанен стих 
стоманен твоя образ 
блед, възторжен, ще 
разкажа из етажите 
сред прокажените 
хора, 
кой е пътят към 
просторите. 

фон ще сложа тясно 
ложе, дървеници, 
смрад тъмнична и 
отровен звън 
оковен; вик 
предсмъртен, стон 
откъртен от гърдите 
на изпитите живи 
хора във гробове. 

Върху фона чер, 
зловонен като огнен 
страж огромен твоят 
лик искри разсипва - 
бликва пламнал 
океана на кипящата 
омраза във всеки 
роб до гроб 
премазан. 
Дух и Вяра - дъх 
обгарящ, 
умъртвяващ 
нищетата думите ти 
вред разливат, и 
изникват легиони 
от разсипаните воли 
на тълпата 
тъмносива. 
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Хвърляй огън във 
огромните, в 
зеещите гробно 
пещи 
на човешките 
копнежи, и обръщай 
в преизподня рая на 
душите гробни - 
властелините 
зловещи! 

И във пламъците 
жадни, 
посред жертвената 
клада 
кървавият ад ще 
падне, а над 
димните огнища 
бъдещето ще те 
впише в легиона на 
достойните! 



БРАВО, КОЦИ! 

В Софийския централен затвор условията за съществуване 
бяха сравнително най-сносни. Всички работехме - това съкра-
щаваше срока на наказанието. Позволена бе дори художествена 
самодейност. Също - някои вестници. 

По това време във вестник "Изгрев" излязоха три подлис- 
тника, подписани от Любен Балкански, - яростна атака срещу 
сторонниците на "музикалния формализъм" у нас. Ясно бе. че 
критичният материал, изготвен в строго Ждановски стил, изра-
зява не личната оценка на невзрачния музикален критик, а запо-
ведна директива на утвърдилата се вече тотална диктатура и 
строго предупреждение към музикалните творци, които биха 
дръзнали да вървят срещу нейните канони. 

Атаката имаше за главен обект едва 25 годишния Констан-
тин Илиев - композитор и диригент, който с младежки порив и 
творческа жар отстояваше веруюто си в "новото изкуство" и бе 
станал знаме за ония, които проправяха нови пътища в областта 
на музикалното творчество. 

Никога така леко и бързо перото ми не бе следвало душев-
ното ми вълнение. Не бях поет, бях просто летец, а музиката и 
литературата бяха само едни от твърде пъстрите ми любителски 
увлечения. За броени часове "писмото" ми бе готово: 

БРАВО, КОЦИ! 

Прочетох хулите, 
с които те обсипал 

един критик 
във вестника на подлеците. 
Да знаеш, колко радост ми достави!.. 
Прощавай, 

братко! 
За тебе може би не е било приятно да 
видиш себе си оплют, 

руган, 
отречен, 

макар и в пресата на бесните. 
Но знаеш ли, каква наслада е за нас - дп срещнем сред 
имената на хиляди глупци, 

негодници. 
лпкеи, 

6 плеядата 
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на новите артисти и поети, едно младежко 
име - 

захапано от злобата, 
едно младежко име - 

непреклонно! 
И то си ти - 

приятел и връстник, и то 
ти казва толкоз много: че ти си още прав, 

и горд, 
и силен 

и твърдо отстояваш пред насилниците честта, 
и вярата, 

и любовта 
към красотата. 

Прегръщам вестника, 
в очите ми - сълзи от радост, 
ръцете стиснати в пестници здраво 
по масата стоварвам 
и дълго и унесено 
повтарям горд, щастлив и весел: 
Браво, 

Коци, 
браво! 

И ето - 
неусетно, 

без да искам изникват 
спомени от миналото, и бликват звуците на 
"Сонатината", пред мен си сякаш ти, в очите ти 

блести възторга 
от първия успех, а залата трещи 

и ръкопляска, и 
стръкчета цветя 



летят 
към сцената, 

където - прав, усмихнат ти 
стоиш, 
голямото чело блести обкичено със сбъднати 
мечти... Пък аз съм толкова щастлив сред 
хората, които аплодират. В гърдите ми се плиска 
радост, приятелската гордост се разгаря, и 
дълго 

и едва-едва сподавено 
те поздравявам: Браво, 

Коци, 
браво! 

И пак те виждам - върнал се от Прага, по 
булеварда - 

весело размятал шлифера, в очите 
ти - познатата усмивка, която помня от 
детинство. А толкоз дълъг пътят е, изминат от 
тогава! Успехът тъй високо те е пратил, и 
толкова е близка славата. Но ти си все такъв - 
възбуден и разпален - все тъй загрижен и 
разчувстван, когато отстояваш правото 

и вярата 
на новото изкуство. 
И ти говориш, обясняваш 
чара на някакви особени съзвучия 
и - без да съм я още слушал - 
младежката симфония звучи в ушите ми, 
а аз съм горд и радостен, 
като че сам съм я написал. 
Какво бих могъл в тоя миг да сторя? 
Ръката ти със две ръце раздрусвам, 
и - думите са слаби да изкажат чувствата, 
и - няма нужда даже да говоря: 

\ 

очите ми, лицето светнало, приветливо 
те поздравяват: 

Браво, 
Коци, 
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браво! 

* 

А днеска някакъв пигмеи в изкуството накичен 
със червена лента е впил отровните си зъби в 
теб. Напусто! 
Ядът на злъчните слова не ще засенчи откритото 
чело; не ще смути духът в гърдите ти. Знам: 

хищно впитите във 
теб зъби 
не са на малкото човече от подлистника. 
Грабливият и зъл потисник 
зад него се прикрива. 
Маскиран с пищните слова 
за музикален реализъм, 
за повече просвета, 

красота, 
налита хищно болшевизмът, налита каменният 
враг в изкуството, 

във музиката. Но 
не! Не ще успее да нахлузи 
железния хомот поне във този кът, 
където ти, 
където моите другари са творците. Как вярвам в 
теб! Как знам: не ще те преломят. И твоя дух 

не ще задушат. Не ще 
те умъртвят. Стой прав! 



Глава недей прекланя, Коци! От 
твоето име 

ние правим символ. Изписаните нотни листове 
обръщаме в програма, а палката на диригента - 

в знаме. 
Високо вдигай знамето на истината - след теб са 
всички смазани, потиснати с копнежа за прогрес 
и светлина. След теб е цялата страна. Виж: 
блясъкът в очите се разгаря, когато споменават 

името ти. 
Чуй - 

целият народ крещи 
като един, Чуй - 

утрешна България 
те поздравява: 

БРАВО, ■ 
КОЦИ, 

БРАВО! 
Живко Радучев - един от най-изтъкнатите туристически дейци - по 

това време затворник с шест годишна присъда, излизаше на външна работа. 
Бе също като мен любител-цигулар. Прочетох му "писмото". Развълнува се: 

- Дай го! Ще му го занеса. 
Рискът бе огромен. По това време залавянето на подобна "творба" 

означаваше най-малко "тежки телесни повреди" и за двама ни. Но освен 
това то излагаше на голяма опасност взетия и без това под прицел Коци, 
защото косвено го разобличаваше като "враг на народа". 

Рискувахме. Младостта е оптимистична. Предал го на брат ми - 
съученик и приятел на Коци от детство. 

Когато Коци поел "писмото", прочел го пред майка си и казал почти 
просълзен: 

- Не зная, какво ще постигна в живота си, но това е най-голямата 
награда, която бих могъл да получа. 

Много вода изтече от тогава. Оценките на нещата мъчително отиваха 
към истината. Времето заличи твърде много от онова, което някога е 
изглеждало значително. Оригиналът на "писмото" не е бил намерен в 
архива на големия творец и личност. 

Поднасям го вместо венец над ранния гроб на някогашния си 
приятел. 
СРЕДНОЩНА КАЗН 

Отсечени, груби команди и звън от 
железни вериги - злокобен 

и тягостен 
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шум 
в коридора. 

Познатата банда мъчители в сини мундири 
залива, разплисква се долу и горе, изпълва със 
трепет затвора. Врати се припряно и яростно 
блъскат, отекват стоманени стъпки по плочите, 
из ъглите шмайзери лъсват... В сърцата 

тревогата трепва, 
пробужда се, 

ядно засъсква, 
клокочи. 

Прегракнал глас крясва проточено: "Стоил Нонев 
Си-и-мо-о-в!и... И втори, 

и трети, 
мнозина. 

Сърцата се свиват, застиват. 
Болезнена бледост нагърчва лицата, кръвта в 
капилярите спира; смразяващи тръпки по 
мишците пъплят, оловни стегала гърдите 
опасват и пламъкът вътре угасва. Но в миг 
стаена омразата кипва. Сърцата заудрят, 
заблъскват, кръвта на потоци облива телата, 
пулсиращи вени челата издуват и огън в очите 
разливат.. Ръцете се свиват в юмруци, ноктите в 
плътта се забиват. 



Очите се срещат - гаснещи въглени 
в огън 

стихиен 
избликва
т. 

Те минаха - 
първи 

и втори 
и трети във 

мрачна, но страшна редица. Студена 
омраза в очите им светеше, напрягаше 
младите мишци. Подириха с погледи 
трескави, мътни лицата смутени на 
близките, по устните трепнаха думи 
преглътнати и бегли, прощални усмивки.. 

Килията празна е, мъртва. Озъбени гледат 
дъските на нарите - голи и грозни - 

оглозгани. 
Отидоха, няма ги вече другарите, 
и никога, 

никога вече... 
Стига! 
На гърлото залъкът лепне, засяда, храната 
е тежка, горчива... Стига! 
Край масата счупена бърже присядай, 
поглъщай спокойно горивото. В борбата 
свирепа, жестока, ти трябва да бъдеш 
спокоен и силен. В сърцето извикай 
чиличена смяна, заменяй сълзите със 
камък! Разгонвай досадните тихи копнежи, 
убивай мечтите разнежващи! Превръщай 
сълзите в стомана! В борбата неравна, 

жестока, 
коварна, 

ти трябва да станеш корав като камък!
И тези разхвърляни каменни късове 
ще бъдат отново събрани, 
когато небето оловно, навъсено 
снопове лъчи ще разкъсат, 
когато във слънчеви струи обляна 
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родината мъртва възкръсне, 
когато потоците сълзи пресъхнат, 
когато заздравят кървящите рани 
и в бездната гробна на своите злодеиства удавени 
загинат, 

изчезнат 
тираните... 

Тогава от нас, 
от отломките каменни 
и чистата, святата памет 
на мъртвите скъпи другари 
ще бъде издигнат безсмъртният паметник 
на живата, 

вечна 
България. 
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И З П О В Е Д  

...Силни удари разтърсиха вратата, и един зловещ глас блъсна в 
ушите ми: 

- Попе! Отваряй! В името на народната власт! 
Изтръпнах. Милицията. За какво ли ме търсеха по това 

време? Светнах, навлякох набърже расото, тикнах недовършеното 
писмо до сина ми в печката и се затекох да отворя. Ударите ставаха 
все по-настойчиви. Прекръстих се и със свито сърце открехнах 
вратата. Няколко души въоръжени с шмайзери нахлуха в коридора. 

- Защо не отваряш, попе? 
- Легнал си бях,... другари. - Смутолевих аз. 
- Дру - гари. Не сме ние на поп другари. Хайде, тръгвай с 

нас! 
- Къде ще ме водите в тая нощ, за Бога? Какво съм сторил? 
- Де, де, не хленчи! По служба те викаме. Вземи си попските 

боклуци и тръгвай, че закъсняхме. 
Съвсем се слисах. Каква служба можеше да има милицията с 

църквата? Взех машинално епатрахила, кръста и евангелието. Докато 
още се суетях, те просто ме изтласкаха навън и тикнаха в един 
камион. Моторът свирепо изфуча, и ние се понесохме в 
непрогледната нощ. Валеше ситен дъжд. Под блясъка на фаровете 
дъждовните капчици трептяха като живи. Вятърът ги блъскаше в 
стъклото, и те се стичаха по него - смазани, убити... 

Къде ме водеха тия хора? 
Стори ми се, че бяха минали часове, когато камионът внезапно 

спря. Другите наскачаха и ме помъкнаха с тях. Взирайки се в 
тъмнината, различих бели стълбове и плочи. Познах, че сме на 
старите гробища. Смъртен страх отново ме обзе: 

- Чакайте, братя! Къде ме водите? Какбо искате от мен? 
Нервите ми не издържаха повече. 
- Стига, попе. Не разбра ли? Отиваме при осъдените. 

Народният обвинител ни прати да те докараме. Ще им четеш 
молитва. Така било по конституцията. Инак нямало да ги пуснат в 
рая. 

Тежък камък падна от гърдите ми. Но друго безпокойство ме 
обзе: как трябваше да се държа? Какво да им кажа? Как да утеша 
нещастните, без да разгневя жестоките съдници? Аз чувствувах 
враждебните погледи на спътниците ми и усещах студени тръпки по 
цялото си тяло. 

Вървяхме един зад друг, газейки лепкавата кал. Вятърът 
свиреше през клоните на дърветата и покрай паметниците и ни 
брулеше със студени водни струи. Беше диво и страшно... 

Те стояха близко един до друг, завързани двама по двама по 
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за една ръка. Зад тях зееше пресният кален трап, който щеше да 
погълне труповете им. Допушваха последните цигари. Огънчета- та 
светваха едно след друго в мрака и осветяваха със слаба морава 
светлина лицата им. Бяха десетина души, повечето в униформа. 
Развълнуван и смазан, със свито сърце приближих до тях. 

- Па побързай, попе. Да не стоим на дъжда... 
Те свалиха безмълвно шапки, все още захапали последните 

цигари. Тихо, едва чуто зашепнах словата на "Отче наш". Вятърът 
грабваше думите от устата ми, но аз чувствувах, че се молят с мен. 
Поднесох им кръста да целунат. Тогава началникът на стражата се 
приближи и осветяваше с фенерче лицата им; види се, за да не могат 
да споделят нещо тайно с мен. 

Майор с прошарени коси, суров, орлов поглед и стиснати до 
болка устни. Поручик - чернокос, с гъсти мустачки и очи, в които 
вече бе угаснал пламъкът на живота. Полицейски началник - по 
лицето му следи на страшна физическа болка. Някакъв цивилен 
безучастно гледаше настрана и само сви болезнено очи, когато 
светлината попадна на лицето му. Подпоручик - рус, с големи, 
учудени, светли очи и бледо лице, прорязано от дълбока, едва 
зарасла кървава бразда. 

- Ами ти, чедо, какво си съгрешил? - изтръгна се от гърдите 
ми. 

...Те стояха безмълвни, и това мълчание бе гордо и мъчително. 
Огънчетата на цигарите проблясваха за последен път, описваха 
червени дъги и угасваха в калта. 

- Хайде! Ако има някой да помоли нещо попа, нека си каже 
болката. 

Мълчание. Нима нямаше да чуя ни молба, ни звук от тях? 
- Попе, дръпни се сега, да не ни пречиш... 
И в тоя миг, когато затворите на автоматите вече щракаха, 

един вик, изтръгнат от гърдите на младеж, вик на отчаяние и 
пламенна жажда за живот раздра тъмнината: 

- ОТЧЕ! 
- Кажи, чедо. 
- ОТЧЕ!.. ПОЗДРАВИ!.. 
Той се задъхваше от вълнение. Чувствувах просто физически, 

че сърцето му блъскаше като птичка в гърдите. 
- Кого, чедо? 
- ВСИЧКИ!.. ВСИЧКО!.. На живота много здраве. Отче!.. Иди на 

"Бели бряг", погледни полето, горите, града, хората... и извикай... 
Много здраве... от Тонката... 

- Ще сторя, както думаш, чедо. 
Един миг пълна тишина и след туй - адското клокочене на 

автоматите и плясъкът на телата в калната яма. Миризма на барут и 
синкав дим обля лицето ми и ме замая. Ушите ми пищяха, главата ми 
бучеше. Чувствувах, че последните сили ме напущат. 
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Пред очите ми като на филм убийците сменяха местата си с 
гробарите... 

Стоях извърнат настрана, с очи пълни със сълзи и слушах 
ударите на лопатите и плющенето на калта, която засипваше телата. 
Дъждът беше престанал, но вятърът по-силно и зловещо виеше край 
нас. И изведнъж като че ли изпод земята или нейде отгоре, от 
високо, сред воя на вятъра, един глас отчаян, ужасен и вледеняващ, 
застрашителен и властен, разтърси душите ни: 

- ОТЧЕ! ЖИВ СЪМ!.. ЖИ-И-И-В!.. 
Видях за миг скованите от ужас лица на убийците и... паднах В 

несвяст... 

Това е, докторе, изповедта ми. Още на другия ден ходих на 
"Бели бряг", постъпих, както ме помоли той, но не можах да се 
успокоя. И от тогава щом завали дъжд или вятър зафучи, в ушите ми 
зазвучават ту като отчаяна молба, ту като заплаха, незабравимите 
думи: 

- ОтчЙ Жив съм!.. Жи-и-и-в!.. 
Това е. Кажи ми, докторе, как да се освободя от този кошмар. 

Дай ми цяр, избави ме!.. 



зов от отвъдното 
На момчетата погубени преди 
да са вкусили "как сладко се 

ражда животът". 

Тежи пръстта върху ръцете ми... 
Превърнати във неръце не ще 
потръпнат 

за прегръдка, 
не ще докоснат... 

не ще те... 

Кажи, 
не жалиш ли 
за мъртвите прегръдки, 
погребани, преди да се родят?.. 

Премазани са устните невкусили 
те... В неустни са превърнати, а 
парят още догарящите нощи на 
недокосването... 

Ела!.. 
Ела един едничък път. И свела 
гръд над тегнещата твърд, кажи: 
Нежалиш ли? Кажи... 
По-лека ще ми е пръстта... 
нощ 
Напразно. Няма да изстискаш от гърдите си 
ритмично бликащи съзвучия. От римите ти - скучни и 
заучени - отблъскваща Воня на мухъл лъха. 
Пресъхнал е, пресъхнал изворът. Дори бодилите 

разцъфнали край него 
са изсъхнали... На 

прах мечтите. Бляновете - смляни в зъбчатата машина 
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на живота. В душата нито музика, ни грохот. Дори и 
грохотът на мрачното страдание във нея е заглъхнал. 
Монотонно, в беззвучни стонове 

угасва нейното последно, 
синкаво сияние... И ни 

един копнеж. И ни един чист порив. И ни едно едничко 
трепетно желание... Защо не спреш? Защо се мамиш? 
Защо тъй упорито още ровиш изпепеленото огнище на 
възторзите? Те мъртви са, 

а с тях и ти си само мъртъв, 
непотребен странник... 



УТРЕ 

Тогава дълго ще вървя, и улиците ще са същите, 
каквито ги познавам от преди. По потъмнелите от 
времето стени на старите, познати къщи ще търся 
със незрящи пръсти на миналото бледите следи. 

А вечерта ще бъде хубава и чиста като очите на 
разплакано момиче. Над мен спокойно ще трептят 
звездите, с които нявга се обичахме. Но вече ще е 
чуждо, безразлично лицето ми за техните очи. 

По сивите павета на площадите ще глъхнат мойте 
стъпки закъснели. Дърветата - унило клони свели 
- съчувствено и кротко ще ме галят, и болката в 
гърдите - паляща - за миг ще се смири. 

А тя? Разбира се, и тя ще бъде из каменния 
лабиринт на сградите залутана; приласкана на 
своя нов любим във скута... Тя. Сигурно дечица 
вече е отгледала, докато ти си бил затворен и 
погребан. Тя... Твоята мечта, безумецо! 

Край някоя ограда ще те спре умората, нощта ще 
те прегърне — невидима, ще мине като в сън край 
теб неповторимото и... ще ти домъчнее за 
затвора...
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ОТНОВО В ЖИВОТА 



скитник 

Аз пак съм окован, 
макар че с твърди 

стъпки 
бродя по света. 

Ръцете си свободно махам край бедрата - 
ръцете ми не стягат белезници. Край мен 
минават като в сън връстниците, и като в сън аз 
бродя по земята засипана със сняг, аз бродя 
сам - 

на всички чужд 
и непознат, и 

ако моите ръце не стягат белезници, аз пак съм 
окован, защото 

аз съм 
сам... 

Там - 
зад зидовете и решетките, в 
занданите останаха 
другарите. С тях още тупа 

в кървава роса обляно 
моето сърце, 

и техните вериги тежко виснали са върху мен, и аз 
вървя със техните вериги по света, и аз вървя, 

вървя 
във ледената вечер... 

Далече са, 
далеч от мен 

затворите 
с решетките, но 

моят свят остана зад решетките, а аз останах 
сам... 
И аз вървя 

по този свят 
покрит със сняг, 

и аз вървя 
по този свят, 

обвил във сняг 
и в 
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дори душите на 
обичаните. И аз вървя, 

а вътре в мен 
тупти сърце препълнено с 

любов и нега, и аз горя в любов и нега сред свят 
обвит 

във сняг 
и в лед, 

над мен вали, 
вали 

без спир, 
и сякаш този океан от сняг и 
лед прелял е от душите на 
обичаните... 



На Бл. Д-ва 

 
 
 

Писмо
Сега ти странстбубаш някъде из таз страна, 
която още се зове България... Стоя край струга, 

печката догаря, 
и мислите неволно се отправят към 
теб. Защо? 

Не зная... 
Ний впрочем се познаваме едва като деца, и само 
няколко случайни срещи след това, и в никой случай 
повече от двеста думи разменени. Защо при все това 
ти значиш толкова за мене, когато планини, 

не! 
вселени ни делят, и 

твоят свят воюва с моя свят, и ти сама 
воюваш срещу мене. И в таз война - 
жестока, безпощадна, аз трябва да те 
чувствувам като враг, тъй както, 

може би, 
ме чувствуваш ти. 
Прости, 
но аз не съм се още примирил с това, и 
може би затуй тъй искам да те видя, че 
даже с риск да бъда гонен и обиждан, ще 
дойда пак при теб, 

ще дойда пак! Защото 
аз години чакам тая среща, и даже там - зад 
зидовете и решетките - ми беше скъпа мисълта 
за теб, макар да знаех вече, колко си далеч и 
колко безвъзвратно сме се отделили един от 
друг... 
Какво остана общо между нас, 
освен рождената година,
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от миналото 

някаква следа 
във паметта, 

и две-три общи рими, 
заимствувани от теб във бързината. 
За тях ще ми простиш, нали? 
Аз малко трудничко намирам римите, 
а много не обичам да се спирам, 
кога говоря искрено. 
Но ще ми простиш ли ти за другото - 
за общото, което ни разделя, 
което не познава догми и предели 
и свързва ни и ни дели с еднаква власт, 
което и след нас не ще угасне, 
а ще звучи като тържествен химн, 
дори кога не ще ни вече има: 
Тоз общ копнеж към красота и волност, 
като инстинкта за живот проникнал всяка фибра 
на нашите същества. 
0, тоз копнеж! 
Как близка си ми ти със него, 
и колко чужд ме прави тои на твоя свят. 
Не мога да го победя. 
Не мога да го задуша в гърдите си, 
защото трябва себе си да умъртвя... 
И аз те помня с тоз копнеж, 
преливащ от очите ти, 
като магия властен и примамващ. 
И знам сега, 

защо съм те обичал, 
И знам, 

защо си ми била тъй близка винаги, 
дори и днес, 

кога вселени ни делят... И ако нашите 
пътища ни водят неминуемо в безумния кипеж на 
кървавото утре, когато ще застана срещу теб - "на 
барикадите", то там дори - пред жертвената клада, 
кога един от нас ще падне със своя свят, ти пак ще си 
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за мене с тоя порив, Благо, по-скъпа от любима, по-
близка от сестра... 



Сега, когато пиша, 
вън буботят танкове, 

прожектори издигат дълги показалци към 
звездите.. В нощта кънтят стоманените стъпки на 
войната, и просто чувствувам дишането на 
бойците - на твоите бойци! Сега са ролите ни 
разменени, и твоите витязи са във самолетите, и 
твоите витязи носят "чужди униформи"/ Сега са 
моите бойци в тъмниците, в затворите", 

в заводите 
и минните 

галерии... Как бих желал да съм сега до 
тебе, и тихичко, без злоба и омраза, ний 
- 

враговете - 
да си поприказваме... 

'В случайната ни среща през юни 1944 г. в Търново (Царевец) ми 
бе отправен упрека, че нося "чужда" (т. е. "немска") униформа. То 
бе с нищо неизменената униформа на летците... ('Субективност на 
възприятията и обективност на отношенията". Йоханес Ремке.) 
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ЧОВЕКЪТ СЪС ЧЕРНАТА КАРТА 

На брат ми Георги 

Моят жребий съдбата хвърли върху 
черната карта. А ми даде светли 
очи, светъл ум и сърце, и душата ми 
със светли бразди изпошари. 

Чукам... Хора пред мен; слушат, 
гледат ме, и на-мойте 

очи сякаш вярват... "Все пак, 
драги другарю, покажете и 
Вашата карта"... 

Аз изваждам безмълвен с жест 
прибичен, отмерен и поставям 

на масата 
картата 

черна, 
"Много ясно... 

Излишен е друг документ"... 
Всичко друго, всичко друго - 

обагрено в черно е... 

Аз вървя по света, 
и пълзи 
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безпощадният шепот по мен: 
"Човекът със черната карта". 
Аз мълча, 

но не млъква, 
свисти 



съсък лепкав 
и зъл 

и студен: "Човекът 
със черната карта"... Вече свикнах 
със туй ежедневие. Вече знам: моят 
жребий е "ЧОВЕК СЪС ЧЕРНА 
КАРТА". 

Но когато в простора кръжат светила, които човекът е 
пратил, когато машините преводи правят на Пушкин, 

на Дарвин, 
на Гете, - когато дори и 

поетите сърцата метални възпяват, когато 
във хилядна част от секундата електронните 
лампи решават най-сложни логични 
проблеми, - в туй време 
една "бунтовна" мисъл блясва 

в ума ми - 
тревожна, 

упорита, 
примамлива: "Какво би 
станало, да би машина, 

не човек решавала, 
къде е мястото ми във тоя свят 

и в тоя век?" Да бих 
могъл да сложа длани върху 
студените й електроди и всичко, що е 
във ума ми, и всичко, 

що кипи във мен: 
мечти, съмнения, та ако щете - 

и заканата, 
та ако щете - 

и омразата, 
която жаркият водовъртеж на дните ми роди, за да 
изпепели, 

за да премаже 
обичта, която блика от всяка фибра 

на моето същество, 
която вика 
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и се моли 
със болката 

на неоткликнатия зов, - 
0, знам! 

Чудесно знам: 
В стохилядна от миг 
кибернетичната машина ще реши: 
"ЧОВЕК!" 
И следващите редове: 

"...със черна карта" 
завинаги ще заличи. Бленуван миг!.. 
Ще чакам... 

Спирай, време! Ще чакам 
хората да станат съвършени като 
машините, 

от тях родени. 
Като машините 

на моя 
век 

велик!.. 

V. 1961. 



УНГАРСКА РАПСОДИЯ 1956 

Ликува, 
сияе, 

гори 
и къпе се в кръв Будапеща! 
Надежди, 

възторзи, 
мечти 

младежки, 
лудешки кипят 

над човешките пещи на 
Будапеща. Бум! Бам! Фию-у-
у! Ай! Трака-та-ка-та-ка-та-
ка! Бам! Бум! Ай! Ай!.. 
"Майки! 
Не пущайте свойте чеда на площадите!" 
Там огън и ад, огън и смърт 
бълват съветските танкове. Там няма 
пощада, а смърт ненаситна, 

зловеща
. Там — в огън и дим, в огън 
и щик 
Гори, 

пепели 
и мре Будапеща! 

Бум! Бам! Сияй! Сияй! Трака та-ка-та-ка-
та-ка Бам! Бум! Сияй! Сияй! Майки!! 

Унгарки!! 
Пратете чедата си там - на площадите! 
Хвърлете ги на барикадите! Там в огън и 
ад, 

в огън и смърт 
безсмъртие ново се ражда. Там хиляди 
чисти и млади души горят във величествен 
химн, 
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за да възкръсне над димните пещи 
Мъченицата Будапеща! 

"Да живей свободата!" Бам!.. 
Бам!.. Ай!.. Ай!!.. "Майчице!!" 
"Момиченце, тука! Побързай!" Отварят се 
тежките двери със флага над тях - 

на Америка. И 
малката, крехка Паула с ненаболите още 
гърди полита безчувствена... Тя може би с 
кукли играла, когато отвънка 
трикольорите гордо развяли блъснали 
смело и звънко чародейните думи: "Навън, 
чеда на Унгария!" "На барикадите!" 
"Тичайте бърже... да мрем!" "Да живей 
свободата!" Тра-ка-та-ка-та-ка-та-ка "Да 
живей свободата!" Бум! Бум! Сияй! Сияй!.. 
"Къде съм аз? Боже! Що правя?" "Почакай, 
момиче, постой!" "Не, не!.. Аз трябва... 
Навънка! Там още убиват, а тука за 
всичките няма спасение". "Почакай, 
постой!" "Не, не!.. Аз трябва... навънка! А 
Вий - помогнете! Разкажете... за нас"... 



И малката, крехка 
Паула изтичва навън. 
Бум!.. Бам! 
Тра-ка-та-ка-та-ка-та-ка 
И алени струи обливат 
ненаболите още гърди... 
"Да живей свободата!" и 
кървава пяна покрива 
златистите детски 
коси... "Да живей 
свободата!" 

Мъже, 
жени, 

ЧОВЕЦИ! Пред 
проснатите тела на децата 
безпощадно разстреляни, пред 
посечените мечти и копнежи - 
кълнем се 
да бъдем УНГАРЦИ !
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И ЛЮБОВТА НЕ 
НИ ПОЩАДИ 



РУСАЛКАТА 

Това лято ми се случи твърде странно приключение, което 
ме развълнува дълбоко и отне покоя ми за дълго. За него искам 
да Ви разкажа. 

Когато' реших да прекарам ваканцията на море, нямах прик-
люченски намерения. Напротив - нужно ми бе спокойствие и 
самота. Затова избрах най-уединения кът от нашето крайбрежие, 
където знаех, че летуват само отделни рибари в очакване на 
есенния риболовен сезон. Със себе си, освен най-необходимото, 
взех само учебника по патология, тъй като бях решил на есенната 
сесия да отхвърля непременно този тежък изпит. 

С бай Георги и Илко се сближих още от първата ни среща. 
Те обитаваха една полурухнала рибарска колиба на самия морски 
бряг, в дъното на малкото заливче, където смятах да опъна 
палатката си. Присъствието на двамата рибари - баща и син - не 
ме смути много. Дори ми бе добре дошло: на тях можех да 
разчитам за продоволствието си. Инак щях да бъда принуден 
отвреме навреме да слизам в селото, което отстоеше на 5 - 6  
километра от живописното заливче. А там имаше летовници. Не 
беше изключено да срещна познати. Пък аз не търсех 
развлечения и не исках да нарушавам избрания начин на живот. 

Новите ми познайници бяха примитивни хора в най-хубавия 
смисъл на думата - прости, сърдечни, услужливи. Те останаха 
крайно учудени, че софиянец, при това "учен човек - доктор", е 
решил да летува като катунарин, и с известна боязън да не ме 
обидят, ме поканиха да споделя жилището и софрата им. Нямах 
нищо против любезната покана, и още от първата вечер ние 
образувахме една хубава тройка. 

Мога да се похваля, че не бях в тежест на новите си 
приятели. Под навеса до колибата беше струпан огромен куп 
мрежи, които трябваше да бъдат изкърпени до есента, а аз 
проявих особена сръчност в тази работа, за което заслужих 
похвалите на стария. Освен това ходехме с Илко да ловим риба с 
въдици или събирахме миди край една скала, която стърчеше над 
вълните недалеч от брега. В готвенето също помагах, макар че в 
тая дейност не можах да се проявя. 

Тези мои занимания, наред с гребането и играта във 
вълните, ми доставяха рядко удоволствие, и аз не можех да се 
нарадвам на щастливия случай, който ме срещна с тия чудесни 
хора и ми откри възможността за едно изключително приятно и 
полезно летуване. 

Увлякох се. А щях да ви разказвам за моето приключение. 
То почна като приказка. 
Нея Вечер останах сам В колибата. Бай Георги и Илко 

слязоха рано след обяд В селото да се почерпят с приятели. 
Каниха и мен, но аз предпочетох да остана и прехвърля някоя 
глава от патологията. 
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Падаше здрач. В колибата бе душно. Опитах се безуспешно 
да се съсредоточа над книгата, но съзнавах, че само следя 
думите, без да задържам смисъла им. Всичко, което ме 
заобикаляше, отвличаше Вниманието ми и като че ли се 
стремеше да наложи своето въздействие. Морето бе спокойно, но 
през отворената вратня долиташе тихият му шепот: 

- Ш-ш-ш-ш - пли - плаш-ш-ш... 
Сякаш леките вълни шепнешком се подканяха към тишина и 

покой. И този шепот бе тъй мамещ, че аз неволно вдигах глава 
над книгата и се заглеждах продължително в равната шир на 
тъмносинята безбрежност. 

Здрачът постепенно се сгъстяваше, морави вълни приижда-
ха, заливаха контурите на предметите и им придаваха нови, 
чудновати форми. 

И тези странни музиканти - щурците, които цяла нощ 
неуморно настройваха пиколите си! Техните флажолетни квинти 
пълнеха нощта с някакво мистично очакване, което се засилваше, 
колкото по-тъмен ставаше просторът... 

Захвърлих книгата, духнах лампата и излязох навън. Шумо-
вете на нощта се засилиха, сякаш невидим диригент бе изтръгнал 
от странния оркестър рязко крешендо. Влязох в старата, раз- 
съхнала лодка, облегнах се на носа и вдигнах очи към звездите. 
Горе, в сребърни туники танцуваха одалиските на небето, и 
толкова шеметен блясък имаше в красотата на нощта, че аз, като 
замаян, сведох очи и закрих лицето си с ръце... 

- Не плачи!... 
Аз не плачех, но душата ми бе пълна с трелите на щурците, 

с тихия шепот на спокойното море, с очарованието на сребърната 
небесна мозайка. Нещо сладостно и топло преливаше от гърдите 
ми, и аз притисках длани към лицето си, с желанието да прегърна 
целия свят... 

- Не плачи... 
Пред мен стоеше усмихнато момиче. Толкова хубаво бе то, 

и тъй странна бе появата му в този късен час край нашата 
уединена колиба, че в първия миг я помислих за видение. 

- Не си отивай, - пошепнах аз тихо, едва движейки устните 
си, от страх да не прогоня чудното същество. 

- Но няма да си ида, разбира се. Аз дойдох при теб. - и тя 
протегна ръце... 

0, това беше плът - истинска, топла, кадифена плът на 
младо момиче! Тя не беше видение - не. Очите й ми се усмихваха, 
а устните й потръпваха като на дете. което ще заплаче... 

"Ш-ш-ш-ш - пли - пли"... 



-  Ела!.. 
Тя ме обгърна поривисто с ръка и потегли навън от лодката. 
-  Къде? 
-  Но ела с мен! Тук може да дойдат другарите ти и ни видят. 
Скочих от лодката, без да изпущам ръката й и я последвах. Тя 

почти тичаше нагоре към гористата височинка, която обгръщаше 
заливчето от юг. Ветрецът развяваше свободно спуснатите й коси, 
пилееше ги по раменете й, плискаше ги в лицето ми. Аз вдишвах 
техния аромат, който ме омайваше, тичах с нея - пиян от очакване - 
стисках ръката й и знаех, че ако скочи от някоя скала в морето, без 
колебание ще я последвам. 

-  Сега... ще бъдем сами... 
Тя се задъхваше, а гърдите й се повдигаха бурно, сякаш искаха 

да се отделят от тялото и полетят като птици в нощта. Обгърнах 
раменете й с тръпнещи ръце - тя коленичи на тревата. Някаква топла 
вълна ни тласна властно, и ние заровихме лица между свирките на 
щурците... 

Над лицето ми грееха очите й; те бяха сини като простора, сини 
и дълбоки като морето, и в тях играеха слънчеви пламъци. Тя не 
беше мечта. Не беше сън, а жива, млада действителност, която се 
усмихваше на моите неспирни ласки... 

-  Нима ти не си рибар? 
Тя се изправи и вгледа внимателно в лицето ми. Огънят в очите 

й бърже гаснеше, сякаш го обливаха ледени струи. 
-  А защо живееш тук? Защо не си отишъл при летовниците 

долу? 
В гласа й се долавяха гневни нотки. Сякаш аз нарочно се бях 

предрешил на рибар, за да я примамя. В очите й - морски вълни - 
усмивката бе угаснала, и пенести гребени - предвестници на буря - 
пробягваха по синята им шир. 

Тогава й заговорих. Никога не бях говорил така дълго и, може 
би, тъй хубаво. В думите ми бе всичко - всичко, което латинските 
формули на познанието и бодливото бреме на живота, не бяха успели 
да умъртвят у мен. То бе моята душа - първична, свежа и чиста - 
която мълвеше, с едно само желание - да направи другата така 
цялостно задоволена, щастлива и благодарна, както бях аз. Тя бе 
дошла при мен от морските вълни или от небесния простор, като 
Божи дар, за да изпитам оня миг, познат на малцина, когато човек се 
слива с безкрая. Животът ми за този миг? Той беше твърде малка 
цена за него. и аз без жал бих дал останалия си живот, за да изпита 
тя онова, което в този миг изпълваше цялото ми същество. 

Тя ме слушаше с очи неподвижно спрени в моите. Изглеждаше 
спокойна, но на моменти чувствувах, че се вълнува. Какво искаше тя 
от мен? С какво я бях разочаровал? Че не съм рибар? Та аз още днес 
ще захвърля всичко, стига това да е желанието й. Умеех да греба. 
Знаех да кърпя мрежи. Бях здрав, и ръцете ми - силни... Кажи, искаш 
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ли още сега да хвърля в огъня книгите си и заживея завинаги с 
морето, до теб и за теб? 

Сграбчих ръцете й: 
-  Кажи, искаш ли? 

-  Аз искам сега да слезеш долу при другарите си, които 
сигурно вече се тревожат за теб... Довечера ще дойда пак... 

Но тя не дойде. 
Аз прекарах цялата нощ горе на височината, обикалях горис-

тата ивица, взирах се с трескави, жадни очи в мрака, търсех я и я 
зовях, а вятърът грабваше думите ми, пилееше ги в простора, 
заливаше ме със съскащ кикот. И ехото от скалите ме замеряше с моя 
зов, повтарян многократно като присмех или проклятие. 

... Тя не дойде... 
Аз останах горе и следващата нощ. И пак след това... Сновех по 

пътеката, където беше минала тя, на устните ми пареха думите, които 
не бях успял да й кажа, аз вдигах очи към небето, сякаш я очаквах да 
слезе от звездния безкрай... Молех се... И проклинах... 

Но тя не дойде... 
Тогава - изчерпан, смазан и ограбен - аз се свлякох долу при 

другарите си в колибата на морския бряг... 

-  Та ти си срещнал русалката. Както разказваш, друга не може 
да бъде. 

Бай Георги ме гледа полусъстрадателно, полунасмешливо и 
пуща големи кълба дим от устата си. До него - облегнал глава на 
длани - Илко слуша с опулени от любопитство очи. 

-  Така ще е. На вятъра си я чакал. Тя вече няма да дойде... 
Добре, че не те е увлякла в морето да те удави. 

-  ........? 

-  Какво си се втрещил такъв. Не знаеш ли, че под скалите, хе-
е-е там в морето, дето берем миди, живее русалка? 

-  Русалка?! 
-  Тъй зер! Аз не съм я виждал и много не вярвам на такива 

приказки, но от баща си съм слушал за нея. Туй място е диво и 
усамотено. А тя бяга от хората... И други рибари казват, че са я 
срещали. 

-  Баща ти ли?.. Че на колко години ще е тя? 
-  Ами... Трябва да има баре двеста. 
-  . . . . ! !  

- Ха-ха-ха-ха Ий-
ха-ха-ха! 

Бай Георги и Илко се заливат от смях, плескат се по 



колената, а аз още не мога да дойда на себе си. 
- Не, оставете шегите настрана. Кажи, как изглежда тя? 
- Как ще изглежда... Русалка!.. Руса, със сини очи. 
- Хубава? 
- Много хубава. 
- Има ли белег на рамото си? 
- Та ти и по раменете си я пипал? Ах, дяволе! 
- Ха-ха-ха 

Ий-ха-ха-ха! 
- Че то... Може и да има белег. Ако се е закачила на някоя 

въдица... Случва се. Макар че не ми е идвало такова нещо на ум. 
- Бай Георги, не се смей, моля те. Не ми е до смях. Ако знаеш 

нещо повече, разкажи ми за нея. Ако не - да гасим лампата и лягаме. 
Какво ли пък знам? Нищо... Баща ми казваше, че излизала 

само един ден в годината на брега. И все около Голяма Богородица, 
когато рибарите се събират за есенната ловитба... Та то... и ти си я 
срещнал по това време. Гледай, гледай! Тя твойта работа не е май за 
смях, а за чудене. 

Бай Георги сне лулата от устата си и ме загледа изпитателно. 
После премрежи очи, па поклати глава и отсече: 

Не ще е била тя. Тя се явява само на баш рибари. А какъв 
рибар си ти? Доктор! 

Та тя ме пита за това! - викнах аз, като скочих от столчето. - 
И щом разбра, какъв съм, излъга ме и избяга. 

Два чифта очи ме стрелнаха от упор: 
- Не може да бъде. Ти сега го скрои това. като чу, какво ти 

казах за нея. 
- Честна дума, така беше. 
- Сънувал си. Ей и на мен ми се приспа, и както сме се 

разбъбрили, току виж тая нощ и на мен ми се присънила. Ха-ха-ха! 
- Сега да лягаме, че и ти толкова нощи не си спал. 

Заприличал си на бродник... Илко, духай лампата. Лека нощ, мом-
чета. 

Но и тази нощ аз не легнах да спя. Откъслечният разказ за 
русалката тъй силно бе подействувал на трескавото ми въображение, 
разстроено от шеметния контраст на преживяното, че аз едва 
дочаках стария да захърка, измъкнах се от колибата, снех дрехите си 
и се хвърлих в морето. До скалата, където се криеше мечтаната 
хубавица, разстоянието не бе голямо, но изглежда имаше странично 
течение, а вълните и мракът поглъщаха очертанията на скалата, и аз 
с мъчителни усилия едва напредвах към нея. Може би бях плувал 
повече от час, докато се добрах до каменната твърд. Не успях да 
изляза на нея веднага. Заловен с ръце за издатините, почивах във 
водата, докато се отморя... 

По небето се трупаха облаци. Вятърът се усилваше, и все по-
големи вълни налитаха с рев към скалата, за да ме откъснат от нея и 
погълнат. Зъбите ми тракаха от студ и изтощение, а аз се взирах с 



жадни очи в дълбочината. И в един миг почти я видях. Разбира се, 
това беше халюцинация, но тогава бях готов да се закълна, че я 
видях - усмихната тръсна коси над водата и се гмурна отново... 

На сутринта бай Георги и Илко ме прибрали с лодката. Две 
денонощия съм спал като мъртъв в колибата, затрупан с всички 
дрехи... 

Когато отворих очи, край мен бе оживено. Непознати лица - 
други рибари - сновеха наоколо, и аз разбрах, че другарите ми се 
готвят да отплуват по-на юг, където щяха да опънат мрежите на 
големия далян. 

- Ти, какво? Ще дойдеш ли с нас или още ще гониш вятъра? 
Скочих от постелята и раздвижих ръцете си. Чувствувах се 

отново здрав и силен, сякаш бях спал месеци. Усмихнах се: 
- Там има ли русалки? 
- Все ще се намери някоя... Бродник такъв! Караконджол!".. 

Та такова приключение ми се случи това лято. Аз, който 
изучавах синтеза на живите молекули и знаех дори латинските 
названия на всеки стадий от любовния контакт, това лято почти 
повярвах в съществуването на русалките. 

А само месец преди това взех с петица изпита си по диамат! 
Какво прави понякога любовта с човека!.. 
А идното лято ще ида-п^к на морето. Кой знае - може би ще 

срещна моята русалка на някой плаж по крайбрежието... 
Каква хубава лъжкиня е надеждата!... 



ЖЕНАТА В ЛАБОРАТОРИЯТА 

- Не, приятели. Госпожа професор Обретенова не ми е 
била любовница. Въпреки голямото желание от моя и нейна 
страна за това. 

Той се усмихна на недоверчивите погледи, които срещнаха 
тази тържествена декларация. 

- Ще задоволя любопитството ви. Това не ще е във вреда 
на госпожата, тъй като сплетните, които разни "доброжелатели" 
разпространиха за нея, особено след развода й, нямат нищо общо 
с истината. 

Той пое дълбоко дима от цигарата си и се замисли, като че 
ли си припомняше фактите. 

- Представен бях на семейство Обретенови по време на 
"предупредителните" нападения на София от съюзническата ави-
ация, които предшествуваха големите януарски бомбардировки. 
Това беше най-вълнуващият период от живота ми. Бях поручик в 
изтребителния полк, който охраняваше столицата. Имахме успехи 
при първите въздушни боеве, и всеки от нас гореше от желание 
да се бие и побеждава. София и цяла България ни гледаха с 
възхищение и симпатии, и трябва да призная, че всички имахме 
самочувствието на победители и герои. 

Когато за пръв път целунах ръката на госпожа Обретенова, 
беше едва третия ден, откак повалих в пламъци един неприятел-
ски "Лайтнинг". Бе първата ми въздушна победа и, може да си 
представите, че "летях" и когато се разхождах с гордо изправена 
глава и пламтящ поглед по Царя. Естествено, сродникът ми, 
който ни запозна, не пропусна да подчертае този важен факт. 

- Значи, Вие сте летец-изтребител, - изчурулика тя 
усмихната, а в погледа й се четеше радостно учудване. 

- При това герой - победител. - Добави професорът. - Ще 
бъдете ли така любезен да ни разкажете за въздушния си бой? 

Разказвах - не зная вече за кой път, но все така увлечено и 
картинно, като се мъчех да обясня, колко трудно и опасно е да се 
застане в опашката на лайтнинга в двубой на живот и смърт. 

- И той полетя в пламъци надолу! - извика тя ужасена. - А 
летецът успя ли да се спаси? 

- Не! - отговорих студено. - Той трябва да е изгорял в 
самолета си. 

- Нима?! И Вие допуснахте това? 
- А как? Вие бихте желали да допусна той да ме простреля? 

Да изгоря аз? 
- Не, но... - тя се запъна. - Но това е убийство! Не искам да 

кажа... 
- А аз искам да кажа, че убийство е да се хвърлят бомби 

върху беззащитни хора! А да се преследват до край убийците, не 
е убийство, а свещен дълг! - извиках разпалено аз. 
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- Вие сте прав, - намеси се спокойно професорът. - Вие 
защищавате сънародниците си; пазите ги от злото и излагате 
живота си на смъртна опасност за тях. Това безспорно е 
геройство. Но поставете се на мястото на този нещастен 
американец, когото Вие сте убили оня ден. Не, не убили, а 
свалили, - поправи се той, като забеляза, че веждите ми се 
свиват. - Впрочем, това е все едно. 

- И тъй, задавате ли си въпроса, защо пък той се бие с 
мен? И ако си отговорите в смисъл, че той тук, на хиляди 
километри от родината си, е готов да изгори във въздуха, за да 
предотврати такова нещастие за жените и децата на своя народ, 
каквото сполетява нашите, и от което Вие се мъчите да ни 
избавите, тогава и той няма да Ви изглежда убиец, а честен мъж, 
равен Вам по достойнство и войнска доблест. 

Думите му ми направиха впечатление. Трябваше да се 
съглася донякъде с тях. Но бях изненадан; за пръв път такова 
гледище ми се противопоставяше. 

Разговорът ни продължи още известно време. Дори пихме 
заедно кафе в "Цар Освободител", а при раздялата ни бях поканен 
заедно със сродника ми няколко дни по-късно след вечеря у 
професора. 

- Но... може би моето присъствие ще бъде малко неумест-
но, - казах аз, макар че изпитвах силно желание да ида. 

- Ах, защо? 1Де има и по-млади хора. - Каза тя мило. - Пък 
и ние не сме още толкова стари. 

Тя бе права. Годините й едва ли бяха две или три повече от 
моите и то във възраст, когато тази разлика не се чувствува. 
Отдалечавайки се под ръка с професора, тя изглеждаше по-скоро 
негова дъщеря, отколкото съпруга. Но няма нужда да ви я 
описвам. Вие всички добре я познавате... 

Вечерта, която прекарах в дома на професора, ще остане 
незабравима. Присъствуваха, освен мен и сродника ми, още 
няколко души: една писателка, двама други професори, единият 
със съпругата си, една млада асистентка по химия и едно 
лекарско семейство. Те разговаряха тихо и спокойно по 
вълнуващите ги въпроси. За пръв път попадах в такава среда, и 
наред с възхищението, което изпитвах от всички, чувствувах 
болезнено, колко съм малък пред тях. Те разговаряха и спореха 
по всевъзможни проблеми, но не засегнаха ежедневните грижи и 
онова, което вълнуваше хората вън. В света, в който бях 
попаднал, като че ли нямаше война, лишения, несгоди. 
Чувствувах само полета на духа и стремежа към нещо, което стои 
над всекидневното и дребнавото. Бях очарован. 

Сред всички блестеше тя. Тя внасяше нещо младо и 
прекрасно в разговорите и споровете; мекият й глас бе като 
милувка. Никога не бях срещал толкова интелигентна жена. 
Личеше, че има познания и свое, оригинално мнение във всяка 
област. 
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Седях срещу нея, любувах й се и мълчех. Изглежда, тя ме 
разбра и ми се усмихна дружелюбно, като че ли искаше да ми 
каже: 



"Не се стеснявайте. Вие пък притежавате друго, което липсва 
на всички ни." 

И изведнъж тя ловко отведе разговора и го насочи към 
войната, към борбата на право срещу право, на народи и 
идеологии. Борбата, която поглъщаше европейската младеж, 
унищожавайки океан от енергия, хора, сили и средства. С 
няколко въпроси тя ме въведе в разговора, и скоро аз 
почувствувах, че ставам център на внимание. Тези учени хора 
не се стесняваха да питат за мнението ми по някои твърде 
важни проблеми. После се заредиха въпроси за нашия живот, 
за борбата във въздуха, за другарството, за минутите на 
почивка и нощите за забрава и отмора от дневното 
напрежение. Те ме слушаха с интерес, а изразът на лицата им 
издаваше искреност. Моят свят бе непознат за тях, както 
техният - за мен; и както аз се стремях към тях, така и те 
искаха да надзърнат към нас - хайманите-летци, които гуляеха 
до зори в "България" и "Кайзер бар", пореха въздуха с крилете 
на металните птици и мряха възторжено за една кауза, която 
разсъдливите хора отдавна бяха обявили за изгубена. 

Тя ми се усмихваше насърчително и видимо бе доволна 
от мен. По-късно пихме чай, и групата се раздели на две-три 
по-малки, всяка от които бе погълната в отделен разговор. 

Тогава тя дойде при мен и ме заговори. Била във 
възторг. Аз тъй хубаво съм разказвал. Като ме слушала, 
съжалявала, че не се е родила мъж: 

- Но тогава щях да искам да съм като Вас1 - извика тя 
поривисто, - а не като всички тук. - Тя махна неопределено с 
ръка. - Да чувствувам с всяка клетка, че живея! Да се боря и 
побеждавам. Но аз съм само една... жена. - Додаде тя тихо. 

Тогава й заговорих за моите впечатления от техния дом. 
За очарованието ми от всички хора тук, особено от нея. 

- Вие сте първата жена, която срещам в живота си, 
равна и достойна и на най-издигнатия мъж. Когато Ви гледах и 
слушах напред, засрамих се, като си помислих, с какви жени 
дружа. 

Тя се засмя тихичко. 
- Не надценявайте достойнствата ми. Познавате ли дос-

татъчно жените? Можете ли да отгатнете, какво крие женската 
душа зад всичко онова, което семейството, университетът и 
обществото са наложили като програма в държането и 
обноските й? 

Тя ме гледаше изпитателно, загадъчно усмихната. 
- Елате в съседната стая. Ще Ви покажа една моя 

картина. Искам да зная, какво впечатление ще Ви направи. 
Картините по стените са повечето мои, - поясни тя. Рисувам в 
свободното си време. 

Влязохме в малък кабинет. Над масивна писалищна маса 
бе окачена доста голяма картина. Бе някаква химическа 
лаборатория, осветена само от светлината на спиртната 
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лампа. Върху масата - разхвърляни епруветки и реторти. 
Посред тях - разтворена дебела книга в кожена подвързия, а 
над книгата - вдигнала глава и стиснала с две ръце челото си - 
млада, хубава жена с бледо лице и пълнички, розови устни. В 
погледа й се четеше нега и страстен копнеж. Изведнъж открих: 
това беше автопортрет. Беше тя. 

- Но това сте Вие! 
Тя се усмихна виновно: 
- Ах, това е просто "Жената в лабораторията". Харесва 

ли 
Ви? 

- 0, разбира се! Но... тази жена не работи. Какво мисли 
тя? 

- Не се ли сещате? Тя е искала да се излекува от 
страстта, затворила се е в лабораторията и се заровила в 
науката. Но страстта пламти у нея. Не чувствувате ли, че в 
следния миг тя ще разбие ретортите, ще хукне навън и ще се 
даде на първия срещнат мъж? 

Тя произнесе последните думи тихо и развълнувано, като 
изповед. Погледнах я изпитателно. Да, това беше тя, "Жената 
в лабораторията". И изведнъж я почувствувах близка. 
Пиедесталът, на който преди малко я бях издигнал, се срути, и 
тя стоеше пред мен - бледа и мила, а устните й потръпваха. 
Една жена, като всички... 

- Да идем при другите, - каза тя равнодушно. Може би бе 
прочела в погледа ми желанието да я прегърна... 

Когато й целунах ръка на сбогуване, тя ми се усмихна и 
каза любезно: 

- Идвайте пак. Вашето присъствие е тъй приятно за нас. 
Като дисонансът, който оживява и спасява мелодията от моно- 
тоние. 

За коледните празници получих отпуск. Прекарах няколко 
дни в родното си място. Само последния ден оставих за 
София. Вие си спомняте този ясен, слънчев зимен ден. Десети 
януари!.. Вървях по улиците, радвах се, че съм млад и силен и 
си мислех: "Хубаво е да се живее!" И изведнъж ми хрумна: да 
ида пък у тях. 

Беше сама. Когато нещо трябва да стане, случаят винаги 
помага. Тя не скри радостта си, че ме вижда. Беше възбудена 
и говореше много. 

- Е, най-сетне се наканихте. Сигурно сте били много 
зает. 

- Бях в отпуск при домашните си. Инак непременно щях 
да дойда много по-рано. Бих желал цялото си свободно време 
да бъде с Вас. 

- И аз знаех, че ще дойдете. И Ви очаквах. 
- Истина ли? Знаете ли, колко щастлив ме правят 

думите Ви? # 
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Тя ме покани в работния си кабинет. Седяхме под 
картината и разговаряхме за последните събития. Разказах й 
за гибелта на Списаревски. Тя бе узнала вече за 
"самоубийството" му във въздуха и питаше за подробности. 
Разказът ми й направи силно впечатление. Стори ми се дори, 
че в очите й бликнаха сълзи. 

- Откак Ви познавам, чувствувам се близка на всеки 
летец. 



Вървя по улиците и видя ли човек в синя униформа, неволно си 
помислям: "Този човек ми е приятел!" И знаете ли? Понякога ми 
идва да оставя всичко и дойда при вас, изтребителите. Ще ме 
приемете ли? 

Тя ме гледаше, усмихната дяволито. 
- Не искам! - казах аз. - Ще Ви ревнувам от приятелите 

си. 
- А, такъв ли сте егоист?.. Е, разбира се, с Вас ще бъда 

най-близка. 
Усещах, че сърцето ми започва да бие все по-силно. 

Желанието да я прегърна и отведа с мен, ме овладя буйно, 
помъти разсъдъка ми. Станах от стола като пиян. Предметите в 
стаята и тя самата се люлееха пред очите ми. Нещо ме стискаше 
за гърлото, и аз с усилие заговорих: 

- Жана!.. Прости... Не мога повече.. 
Но тя не изчака думите ми. Сподавен, нетърпелив вик се 

изтръгна от гърдите й, и цяла треперяща от възбуда се хвърли в 
прегръдките ми. 

И в този миг се разнесе зловещият вой на сирените. Сякаш 
някакъв демон ни бе оставил този миг, само един миг, за да ни се 
надсмее. Тя изведнъж побледня, разтрепера си и се отдръпна от 
мен: 

- Боже мой! Защо трябваше сега? 
- Успокой се, Жана. Няма нищо. Това е пак някаква 

лъжлива тревога. Ще останем тук, сами. - Прегърнах я и се опитах 
да я погаля. Но тя отново ме отблъсна. Лицето й гореше, и в 
погледа й се четеше ужас. 

- Не, не! Това е прокоба! 0, страх ме е! Да бягаме долу! 
Вън отекваха бързите стъпки на хората от горните етажи, 

които шумно се спущаха към скривалището. Дочуваха се тревож-
ни гласове, детски плач. 

Тя грабна палтото си и се завтече към вратата. Последвах . я, 
мърморейки проклятия... 

Тя стоеше в мрака, притисната до мен и хлипаше. Не беше 
ми се случвало подобно нещо, и не знаех как да я утеша. Думите 
ми като че ли повече я нервираха. Притиснах я, галех косите й и 
мълчех. 

Тогава вън започна бурята. Вие всички сте я преживели. 
Тътнежите на бомбите тресеха земята, раздираха въздуха, все 
по-силни и по-зловещи. Прах от вар, тухли и тротилен дим 
изпълниха подземието. Деца се разпищяха. Жени плачеха, 
кълняха... 

И сред трясъка на бомбените експлозии и срутващите се 
стени една мисъл проясни съзнанието ми. тъц властно, като че ли 
някой ми я шепнеше: "Тя не люби теб. Тя люби първия срещнат 
мъж." Постепенно мисълта ми се избистряше, и аз започвах да 
разбирам, че у мен тя обича само онова, от което бях преситен: 
моя свръхфизически живот - напрежението и лудориите във 
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въздуха денем, през нощта - лудориите в баровете и потайните 
квартири. Онуй. което аз обикнах в нея - духовния живот, чара 
на словото и мислите й, - това я отблъскваше от нейната среда, 
защото бе я преситило. Възможна ли бе любов между нас?... 

Когато бурята премина, и ние излязохме на светлина, пред 
очите ни се откри картината на разрушението: слънцето пак грееше, 
и небето бе синьо, ясно, но въздухът бе тежък, задушлив, защото 
през него бе минала смъртта. Улиците - затрупани от срутени стени, 
смазани мебели, през които скачаха тълпи обезумели от ужас хора, 
които тичаха да намерят близките си. Там, където стоехме преди 
час. бе ударила бомба, и грамада от тухли, бетон и изпотрошени 
мебели изпълваха апартамента на професора. Тя бе спасила 
живота и на двама ни с ужасното предчувствие, което я обхвана при 
воя на сирените. 

' Тя стоеше безмълвна, с поглед неподвижно втренчен в 
разрушените стени, от които още се стелеше по тротоара ситен 
прах. Само устните й потръпваха и отвреме навреме изхлипваше: 

- Господи! Толкова ли много сгреших? 
И изведнъж към нас се втурна един обезумял от ужас мъж с 

прошарени коси и изкривени черти на лицето: 
- Жана! Скъпа! Ти си жива! 
Тя извика и се спусна ридаеща в прегръдките на своя съпруг... 

Вие помните дните, които последваха, - продължи той своя 
разказ. Мъчителното възпоменание го гнетеше, и гласът му 
отслабваше все повече. - Вие помните нощната бомбардировка и 
евакуацията, не - а бягството от столицата. София опустя за два 
дни и остана сама, агонизираща, затрупана от развалини, 
разрушени трамваи и стъклен прах. Топящият се сняг изпълваше 
кратерите на бомбите, а от полусрутените сгради течеше по 
улиците сива кал... 

Вие си спомняте мартенските нападения. Обезобразените 
сгради се превърнаха в димящи пепелища, а миризмата на фосфо-
рен дим се носеше далеч из полето... 

Ние престанахме да слизаме вечер в столицата. Тя не 
можеше да ни предложи вече нищо. Прекарвахме нощите в 
дъсчените бараки край летището в мрачни размишления и спомени 
за изгубените другари. А те си отиваха един след друг, като по 
жребий, в защита на една кауза, която и най-големите оптимисти 
между нас вече смятаха за изгубена. 

Ние не бяхме вече галените, любимите чеда на въздуха, които 
получаваха ежедневно подаръци от цяла България, и които вечер 
бяха очаквани от палавите столични момичета. Народът, смазан 
духом, ни забрави. Но ние продължавахме да водим неравната 
борба, тласкани от някакъв див фатализъм и мрачната решител-
ност да не отстъпим пред съдбата и се борим до край. 

Най-сетне се явиха тъндърболтите и мустангите... 
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До тогава за семейството на професора не бях научил нищо. 
Те, разбира се, бяха напуснали София, но повече от това не можах 



да узная. Аз мислех непрекъснато за нея и кроех какви ли не 
планове. Но понякога, в моменти на пълно спокойствие, решавах, че 
така може би бе станало по-добре. Съдбата не ми позволи да 
разруша семейството на този уважаван човек и учен... 

Най-сетне се явиха тъндърболтите и мустангите... 
Ние бяхме свикнали с двутелите лайтнинги като с познати 

противници, към които изпитвахме дори странни, почти приятелски 
чувства. Но никога не предполагахме, че Америка ще изпрати в 
битката срещу малцината защитници на българското небе, най-
добрите си изтребители. Ние бяхме напълно изненадани и жестоко 
наказани за нашата непредпазливост... 

Не ме карайте да си спомням подробностите на този Великден. 
Аз съм ви разказвал как загинаха поручик Мавров, Кондаков, Попов, 
Банката, Веско... Как бях прострелян и падах с горящата машина 
надолу към земята, където ме чакаше смъртта. Тогава изведнъж 
самолетът се разкъса на части, и аз останах свободно падащ във 
въздуха. Кога и как съм разтворил парашута си, не помня. Кога и как 
съм паднал на земята - също. Свестих се в една волска кола, с която 
двама побелели чичовци ме откарваха нейде. 

- Я, та то е живо! 
- Ти наше момче ли си бре? 
- Ваше съм, чичо! - викнах аз в изблик на буйна радост, че съм 

жив, че съм здрав, че виждам пак небето и Божия свят. Стисках им 
ръцете и ги прегръщах. Не знаех как да им благодаря. 

- Че защо на нас, сине? Какво сме ти помогнали? То добре, че 
не са те утепали проклетниците! 

- Ами къде сме? 
- Ей го, де е С. Ще починеш и утре с рейса - за София. 
- И вие ли в града отивате? 
- Ами ние... такова... 
- Какво? 
- Такова... на болницата щяхме да те караме. 
- Е, няма нужда. Сам ще ида до града. Благодаря ви, още 

веднъж благодаря! - скочих от колата и се сбогувах. 
Тичах към градчето. Размахвах бонето, виках с висок глас, 

смеех се, а пролетният вятър развяваше косите ми... 
Пред града ме посрещнаха с два камиона група войници и 

граждани. Гледали падането ми и тръгнали да ме търсят. С песни и 
викове влязохме в градчето. Това посрещане бе най-хубавият 
празник в живота ми. За половин час бях буквално затрупан с цветя и 
подаръци. И всички тия обикновени хора се чувствуваха щастливи да 
стиснат ръката ми. 0, народът не беше ни забравил! Струваше си още 
да се бие и мре човек! 

И изведнъж я съзрях сред множеството. Тя ме позна в същия 
миг и се спусна към мен: 

- Ти! Ти ли беше?! 
Аз й кимах, засмян и стисках с две ръце нейните. 
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- Знаеш ли, какъв ужас изживях, като гледах падащия в 
пламъци самолет? Също като оня страшен ден... Нали ще дойдеш у 
дома? Ето, живеем насреща. 

Сред като се обадих по телефона в летището и получих 
категорична заповед да тръгна веднага, отидох в дома на професора. 
Нямах много време, защото още същата вечер трябваше да взема 
рейса за София. 

И двамата ме посрещнаха като най-близък човек. Сега и 
професорът ми говореше на "ти" и ме тупаше приятелски. В стаята 
надойдоха хора от съседните къщи и от улицата, които искаха да ме 
послушат и "ми се порадват". Въпроси като град се сипеха, аз 
обръщах глава ту на една, ту на друга страна и разказвах увлечено. 
Времето летеше неусетно... 

Погледнах часовника. До тръгването на рейса оставаха само 
още десетина минути. 

- Закъснях! Прощавайте! Сбогом! Дано се видим пак. 
Стиснах бързешком ръце на домакините и се втурнах към 

вратата. Тя се спусна в коридора след мен. Заговори шепнешком, 
задъхана: 

- Почакай!.. Мъж ми заминава за София утре рано. Ще те 
чакам. 

- Но... Жана... 
- Остани! Заради мен. Ще те чакам. Не ми отказвай! 
В погледа й пламтеше гореща молба и страстен копнеж. 
- Ще дойда! 

Срещата ни бе кратка и мъчителна. Тя ме очакваше с трепет и 
още от вратата се хвърли в прегръдките ми. Беше облечена в тънка 
лятна рокля, косите й - спуснати свободно. Приличаше на момиче. 

- Жана. Дойдох да те взема и отведа със себе си! 
Произнесох това толкова сериозно, че тя се отдръпна и ме 

изгледа смаяна: 
- Какво? Ти си изгубил ума си. 
- Не, Жана. Говоря съвсем трезво. Това не може да продъл-

жава така. Ще дойдеш с мен. Ще се разведеш и ще станеш моя жена! 
Тя се разсмя: 
- Бедното момче! Ти наистина имаш помрачение на разсъдъка 

от падането. Да се оженя за теб? Мислиш ли какво говориш? 
- Защо, мила? Та аз само затова останах. 
- Помисли: аз имам съпруг, по-добър от който не бих могла да 

пожелая. Не бих го заменила никога с едно момче като теб... Да 
стана твоя съпруга? Омръзнало ми е да играя тая роля. Искам да 
полудувам като момиче. Аз съм още тъй млада!... 

Тя ме прегърна с жар. Усещах през тънката рокля, как силно 
тупкаше сърцето й. 

- Значи аз, Жана, като човек никак не те интересувам? 



Тя се засмя нервно и беззвучно: 
- Човек! Мене ми омръзна да гледам насреща си човеци и нито 

един мъж! Омръзна ми да чувствувам воли, умове, духове, а ни една 
плът! Искам да се почувствувам веднъж млада и да любя като жена! 

Тя се притисна още по-силно до мен. Устните й жадно очакваха 
моите. Един миг бях готов да се поддам на желанието; но последните 
думи засегнаха честолюбието ми. 

- Жана, а аз в теб именно това обикнах, че ти не си жена като 
другите. Хармонията между тяло и душа. Този стремеж... 

- Не! Не! Забрави това! Искам да ме обичаш, както всички 
момичета, които ви срещат след битките. Твоя съм! Бъди и ти мой! 

- Жана!.. Не мога да бъда мъж - проститутка! 
В този миг се хлопна врата. Някой почука кратко, и в стаята влетя 

той. Професорът. Първият миг остана като смаян. Сякаш не вярваше на 
очите си. После бърже се овладя: 

- А, Вие не сте заминали? 
- Пропуснах автобуса, - издумах виновно. - Дойдох да се 

сбогуваме пак. 
- Моля?.. А, добре, добре. Какво съвпадение! И аз не успях да 

замина. Нищо. Седнете. Ще пием кафе. 
Той се владееше чудесно. Възхищавах му се и изпитвах 

мъчително угризение за болката, която му бях причинил. Не останах. 
Сама тя ми даде знак да си ида. Беше страшно пребледняла, и в очите 
й се четеше умора, като след голямо физическо усилие. 

- Малката поема завърши. - Пошепна тя, когато се разделяхме. 
Едва по-късно узнах, какво бе станало. Той излязъл веднага след 

сбогуването ни, без да й каже дума. Час по-късно пред къщата спрял 
камион. Предали й малка бележка: "Не смята ли Госпожата, че е 
уместно да погостува на родителите си? Може да вземе със себе си 
всичко, което пожелае. 

Тя отпратила камиона, прибрала най-необходимото в пътната си 
чанта и, вместо при родителите си, заминала с вечерния рейс за София. 
Всичките ми опити да се срещна с нея останаха напразни. Не дадоха 
резултат и безбройните писма, които й писах; с които я молех да се 
омъжи за мен... 

- Това е, приятели, цялата истина. Въпреки нейното и мое най-
голямо желание, госпожа професор Обретенова не можа да ми стане 
любовница. Практически преценено, тя не е изневерила на своя мъж. 
Но в душата си - с първия срещнат... Като "Жената в лабораторията". 
ОПОМНЯНЕ 

Един само миг - 
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и щях да попадна Във клопката. 
Безумната жажда ме тласкаше право във ноктите на 
хищната котка — « 

живота. 
Как тъкмо навреме се спрях!... 
А бях разкрил жадни прегръдки, 
бленуван лик виждах наяве, 
угаснали, мъртви копнежи възкръсваха, 
в душа - пепелище - отново лумтеше жарава... 
Цветя, 

светлина, 
и окъпани в сълзи очи, в сълзите на 

ранна, невинно потръпваща младост... Стой! 
Клопка! 

Спри! 
Не вярвай! 
Не искай наслада и радост! Животът зад двете момински 
очи коварство таи и стръв, 

напоена с отрова, 
и нови 

окови!... 

Ах! 

Как тъкмо навреме се спрях!... Не! 
Аз здраво стоя върху свойте нозе и нищо не искам от теб, 
и нищо на теб не дължа, измамлив, 

зъл 
свят! 

Любов? С любов не веднъж ме примамваше ти, но в любов 
не живях ни еднаж. 



г Оглозгани, жалки останки, трохи 
от чужди трапези, от чужд пир 
съм лакомо гълтал, разяждан от болестен глад. 

Любов? Океан от смазваща тиня 
задави кипящия гейзер от обич във мойта душа. 
Любов? Хвърлих вече веригите. Вече е минало, 

минало 
безпътното време, когато с любов ме примамваше, 

мачкаше, смазваше с 
присмех света. 

Любов? 
Стига! 
Стига! 
Сега е и моето сърце заредено с отрова, сега и от моето 
сърце лъха тежко зловоние и аз съм прераснал в огромен и 
зъл скорпион и аз трансформирам в отрова най-чистите 
пориви на своята светла, но осакатена душа. 

Тая днес и аз във сърцето си злъч и коварство, вериги за 
цялата днешна епоха тая - огромни вериги за змийското, 
хищнишко царство, за целия с яд пропит, смучещ душата 
ми свят, във който прокълнат - 

сам нося отровно проклятие. 

Сега няма място за вопли по неизживяното, за плач, за 
смирени, молитвено-плахи копнежи. Над наш'та епоха 
връхлита свиреп ураган - пожар, разгорял от искрите на 
нашите сърца - милиони сърца без пощада на клада 
горени... 

Ще дойдеш ли с мене 
във мрачната паст на стихията? 
Не можеш, 

нали? 
Прости! Теб, 

все пак, 
обичах!... 

Не крия...
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Когато мракът сенките на другите погълне, и стъпките им 
глъхнещи завинаги отекнат, когато във душата ти покълне 
копнеж за тишина и безсловесен шепот, когато се 
почувствуваш сама, 

когато... 
Ела при мене - 

аз те чакам. 

Когато с лепкав бич векът без жал забрули за волност, за 
простори пърхащите ти крила, когато те пречупят и 
охулят, и неоткликната остане във света последната ти 
паляща молба... Ела при мене - 

чакам те - 
ела! 



г Най  
Жадуваното ли огря на моя праг, че трепнаха 
забравени слова на устните ми, не знам; но 
моят кораб-скитник сви платна и котва пусна. 

И крепостта в душата ми, която изградих от 
ледената броня на нощите пусти разчупи се в 
един неравен стих и пламна в светлини и в 
звуци.
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БИОГРАФИЯ НА ЕДНО 
ПОЛУПОКОЛЕНИЕ 



БИОГРАФИЯ НА ЕДНО ПОЛУПОКОЛЕНИЕ 

На моите връстници. 

Ний още живеехме с детските трепети, играехме с 
джамени топчета и с матадори, и само понякога 

с тайнствен 
и боязлив шепот 

говорехме 
за някое русо момиче със плитки и бяла якичка, 
което... 

"Признай си! 
Обичаш". 

Край нас суров, недоволен, светът се вълнуваше 
яростно... Не бяхме с охолните, но имахме 
младост 

и вяра, 
и грижата беше ни чужда, 

излишн
а. Ний бяхме 
шестнайсетгодишни. Едва се 
пробуждахме. 

Тогаз - ненаситна и лакома - на нас се нахвърли 
епохата. 

И още със жълт мъх над устните, и още не 
вкусили, как сладко се ражда живота, ний 
тръгнахме с прашните роти - засмени, момчешки 
редици - в безсмислена, 

обща голгота: 
да бъдем убивани, да бъдем 
убийци...

Отлитаха слепи години... 
Отлитаха стиснали 6 шепи 
безгрижие, 

ласки момински, 
младолетието ни... А ние 
дори ги забравяхме, 
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живеехме като безсмъртни, 
бленувахме бъдното, 

сетне заравяхме 
убитите 

с мечтите 

несбъднати... А как 

чудесно се мечтае във окопите... 

Такъв бе животът ни: 
мечти, 

мечти, 
мечти... 

Кал. 
Поход в калта. 

Сняг. 
Бой във снега. "Велик е 

нашият войник!"... А после - след 
дъжд от олово - "Шапки долу!" 
(Помни, че си 

и ще станеш на прах). 
"Покойници, вий в други полк 
минахте" 

Не сетихме, кога край нас утихна. 
Замлъкнахме и ний. Не хлипаха 
ранени. Беше мир. 
Тогаз целунахме земята над убитите и 
тръгнахме на поход във живота да 
стигнем, да осъществим без бой, без 
танков грохот, своите 

и техните мечти. 
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Но нашите блянове бяха опасни за новите 
властници. 

Мирът ни посрещна с окови, със свити 
юмруци, 

със съд. 
С тълпи разярени скотове, и 
Викове: "Смърт! 

Смърт!" 
Мирът ни обливаше в кърви, мирът ни убиваше 
вързани. 0, благословена войната! Щастливци 
вий, , 

които 
"в други полк минахте"... 

Да носим униформи бе проклятието ни. 

И щом мирът ни сне войнишките шинели, 
нахлузиха ни други - 

на райета. И 
пак като преди годините летеха с 
проверки вечер, 

денем със сигнали; а 
вместо мрежи телени, 

стоманени решетки 
просторите и бъдещето ни преграждаха. Но ний не 
питахме, 

какво ни утрешният ден вещае, и 
вече не мечтаехме. 

Тогаз - обезвредени врагове - затворът ни 
изхвърли пак в живота. 

Но нашето време бе преминало, в света, дори в 
родината си бяхме чужди. И в блъсканицата навън 
видяхме се изтикани по скелите, 

по изкопите, 
в рудниците... 

И не постигнали един едничък блян, ний 
станахме изгнаници - 
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бивши хора и 
трябваше да се тешим със спомените. Но ние 
нямахме дори и спомени... 

Кои сме ниО? 
Къде ни тласкат дните ни? 

На синора на двата свята ний стоим - мъже на 
четиридесет години. Телата и душите ни са в 
рани, и само споменът за падналите ни е мил, и 
само вярата в самите нас ни е останала. 
Отпреде ни - 

със пръст на спусъка - 
стои векът. 

Стоим и ний - 
в стоманен пояс сме опасани. 

Стоим безмълвни, 
неподвижни, 

полумъртви, 
и... бавно угасваме... 

Ще ни повика ли епохата пак някой ден, за да 
умрем по-смислено... 

Поне, за да умрем!... 



Най-достойният и чист човек, 
който съм срещнал в Живота си, 
бе брат ми Любен. 
Светът го уби много рано. Нему 
посвещавам последните си 
стихове. 
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"ЗИМНО 
ПЪТУВАНЕ
" 

Цикълът на Вилхелм Майер \ЛЛтегге1$е, по който Шуберт е 
написал най-хубавите си песни, е добре познат; затуй не вярвам да 
бъда обвинен, че съм го ограбил. 

Позволих си да заимствувам названието, тъй като и моите 
стихове са последен отглас на собственото ми "зимно пътуване". 
КРЕТЕНИ КОМАНДУВАТ МАГИСТРАЛИТЕ НА 

БЪДЕЩЕТО. 
КАТАСТРОФИТЕ СЛЕДВАТ РИТМИЧНО - 
ПОГЛЪЩАТ ЧОВЕШКИТЕ ИЗЛИШЪЦИ. 
ДЕЦАТА СИ ДАВАМЕ НА ЧОВЕКОЯДЦИТЕ 
ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ С ТЯХ ХОРА... 
А НИЕ СЕ УСМИХВАМЕ 
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ПРЕД ДЪЛГИТЕ ОГЛЕДАЛА НА ПОДЛОСТТА СИ И 
В ПРИСТЪП НА САМОИРОНИЯ НАРЕКОХМЕ 
ЕПОХАТА - Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А .  



Когато ненаситна и жестока зъбите 
си във тебе впий епохата, когато — 
зъл и лаком - светът те заоглозгва и 
премазва, когато дъх не ти достига, 
когато падаш, 

КОГАТО УМИРАШ!... 
Облегни се на мен, отдъхни, и не бой 
се: ПАК ЩЕ ВЪРВИМ!...

Този град разпилян като 
детска мозайка и във слънчева 

влага 
окъпан е 
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I. 

тъй хубав и чист, че слепи ми 
очите като ласка желана и 
скъпа. И с присвити очи 
непознат, невидим онемял от 
отмала и болка, аз присядам в 
полите му - нежелан пилигрим 
- и беззвучно шептя и се моля. 
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Ще ми дадеш ли пак 
забързаните стъпки, усмивката 

и бликащия смях на 
светлите очи? Ще ми дадеш ли пак 
гранитната опора и вярата, с която 
ти пое в света към светлото, 

към хората? Ще ми 
дадеш ли пак посечените звуци и 
неродените слова в ранените гърди 
и в поразеното до смърт сърце? Ще 
ми дадеш ли недоживяното, 

и болката 
и мъртвата закана удавена 
в проклятия 

и в стонове? 

II.  
Има град във Европа - 

чуден 
град. 

ЛУГАНО ЮЛИ 1982 + Любен 



Със слова не ще го опишеш - Лугано. 
Имах среща 

в този град 
среща с брата си - тъй 
жадувана среща, 

тъй желана. 
Но в света разделен 
цял настръхнал от яд 
и удавен в омраза и злоба, 
скъпо плаща се среща със родния брат - 
заплаща се с гроба му. 
Беше щедър и смел моят брат 
няма всеки такъв - 

няма, 
няма. 

А тъй искахме пак да се видим толкоз 
срещата беше желана... Имах брат. Чуден 
брат - смел и щедър - плати акуратно като 
рицар обречен, прокобен. И отивам на среща 
със родния брат - на среща със гроба му... 

III. 
П$ри нозете ни жарта на извървяните пътища 

към нищото. 
Где е, братко, кажи на идеите небето 
лъчисто? Няма вече пътища и лъчисто небе 
няма. Няма път дори и назад — връщане 
няма. Зад нас са пепелищата на жажданото и 
саждите от кладите на чистите - 

най-жадните, 
най-вярващи... 

Где е, братко, кажи 
на идеите небето лъчисто? НЕБЕ? 

ЛЪЧИ? 
Отпреде ни - непрелетима стърчи стената 
на идеите с насочени дула и ни командва: 
"МИР - НО!" Мирно ли?! 

Двеста поколения роби хвърлиха 
оковите върху плещите ни. Строшихме 
ги! 
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Не за да станем на идеите роби и оковем в тях 
бъдните дни. Идеите - в музеите! Идеите - долу! 
ДОЛУ! 

Хей, вий, измамени, 
самоизмамени, самоубийци чисти 
понесли си главите към ешафоди 

и бесилки! 
Хей, вий, приятели 

и врагове премазвани, 
кърв&вени, през най-жестоката 

епоха оцелели Вий - роби на идеите под всички 
знамена! Еднакви сме, Разбрахте ли? Да 
доумираме ли? НЕ! 

ПРИ НО — О —ЗЕ! ЗНАМЕНАТА - НА 
ЩИК! ИДЕИТЕ - ДОЛУ! ДА ЖИВЕЯТ 
ХОРАТА! 



На 3 октомври 1984 г. при излизане от мача 
ЦСКА - Монако, "човешкото" множество стъпка 
прекрасното 15-годишно момче Виктор Молхов. 
Поразително е. че сред подивялата тълпа, която 
като хилядокрако чудовище газеше и постепенно 
убиваше безпомощното дете, не се намери един 
силен ЧОВЕК да го изтръгне от смъртта. 

МАМО. НЕ 
ПЛАЧИ! АЗ СЪМ ЖИВ. Всеки 
падащ лист, който погалва 
косите ти, е докоснат от мен, 

не усещаш ли? 
Вечер чуй врабците 
чуруликайки как заспиват. 
Аз съм в техните 

замиращи 
звуци... 

Ето, махвам със длан и 
очиствам небето, 

безбрежното. С 
всяка светла звезда благославям 
дома, благославям Дориан, 

теб 
и татко... 

Ненаплака ли се, мамо? Иде 

зима. 
Щом снежец завали, 
дай лицето си на снежинките. 
Те са всички 

частици 
от мен. 

Целувам те с тях, мамо. 
А напролет. Ах, напролет! В светлина, 

във ухания къпан, 
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облян, 
аз край теб ще раста, 

ще цъфтя, 
и от всяка тревичка 

и от всеки цвят 
ще ти кимам: ЕТО МЕ, МАМО! 

Колко много живот придобих, откакто 
напуснах света, в който тъпчат 

обезумели 
двуногите. 

Аз съм просто навред и оставам до теб 
завинаги, мамо! 

Всяка нощ тишината ти шепне думи на 
обич и на утеха - моите думи, мамо. Ти 
ги долавяш, нали? Само сълзите изтрий. 
Слушай само: 

ОБИЧАМ ТЕ, МАМО. НЕ 
ПЛАЧИ. АЗ СЪМ ЖИВ. 

Х.1984. 
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ЕТЮД 

(В стил Жак Превер) 
Мечтите на хората високо летят, 
а умират долу, на земята, в пръстта... 
Уханието на цветята отива високо, 
но цветята увяхват в пръстта... Родени 
от погребаните 
човешки мечти 
цветята сълзят. 
Цветята сълзят, 
и сълзите им плахо 
през цветните чашки преливат... 
Пчели, пчели, 
събирачи на цветни сълзи изпиват скръбта 
на цветята. Пчелите са храбри и странни 
животни превръщат сълзите във мед; 
чертаят шестоъгълник без пергел; в 
шестоъгълни кули складират скръбта на 
цветята превърната в мед... Пчелите са 
стари учители на хората. 
Но лоши били учениците. Учили, 
недоучили хората. Научили глупости: да 
се раждат скопци, за да трупат блага за 
чужди уста. 
Да превръщат сълзите на другите в мед 
и цветни сълзи да ядат... 
А не научили, 
не научили хората 
най-важното правило 
в техния храбър и странен живот: 
УМРИ! 

НО НЕ СЕ ДАВАЙ НА ПО-СИЛНИЯ! 
СТАРИТЕ ПИСМА.. 

Късове минало 
сгънати на четири. 
Куп пликове - 
разлепвани, 
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разрязвани, 
разкъсвани 

от някогашни пръсти. Не ги 
разгръщай! От пепелта на 
думите не ще родиш живота, 
който можеше да бъде; както 
от струйките в капчуците не 
възкръсва блясъка на мъртвия 
сняг... Нищо не се повтаря. 
Как ме лъгаха мъдреците в 
зората на младостта ми - 
безсмъртна и вярваща. 
Бремето 
на неосъщественото 
нараснало с годините като 
лавина тежи... 

тежи... 

Старите писма. СТАРИТЕ 
ПИСМА. Те ме опиват със 
полъха на обичани пръсти, те 
ме премазват в стегалата на 
думите, които никога вече 
няма да бъдат изречени и ме 
съсичат със секирите на 
мъртвото бъдеще... 

Коледа 1982. 



ПРИЯТЕЛИТЕ! 

Те са с мен - 
дар от детството 

и младостта, 
който времето не руши 

и не 
премазва. Те се раждат в съвместната 
среща с достойнството 

и красотата, 
в опряното рамо 

срещу подлостта 
или смъртта. 

Те изникват внезапно с 
протегната ръка и слово или 
просто така - 

без жест, 
без думи - 

с подаден залък 
в отровния дим на 

принудителната мина - поемаха от 
мен 

наложеното бреме, 
когато залитах, 

когато падах, 
когато... 

заставаха до мен, 
оставаха със мен - 

до край. 

Далеч бе краят... 

ПРИЯТЕЛИТЕ! 
Те си отиваха с отворени очи, 

с отворени души 
от този свят - 

омразен и любим - 
като по жребий; като по зов 

за ешафода, 
който тях уби по веднъж, 
а мен - многократно... 
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И аз ги изпращах с надгробни 
цветя, 

с надгробни слова, за 
да оставам без тях всеки следващ ден все 
по-беден, 

все по-сам... 
Приятелите... 
ПРИЯТЕЛИТЕ! 
От всички 
народи, 

от всички времена - Те 
прииждат от вековете във днешния ден със 
слово и дело - слизат от кръстове 

и клади, 
ОТ СЕЧИЩАТА на човешките мисли, на 
човешките воли, на човешките копнежи - 
Застават до мен, изправят ме, когато 
падам, предават ми щафетата 

от хилядолетията 
с безмълвна повеля: НАТАМ!... 
И аз успявам да стана - едвам, и аз 
устоявам - едвам срещу света, 
който всеки миг ме поваля, защото съм 
слаб, защото съм жаден за отдих, защото... 
Но щом съм понесъл щафетата 

поета от тях, 
нямам право на отдих, 
нямам право на смърт, 
НЯМАМ ПРАВО!... 
Докато не съм я предал към бъдното чрез 
младите приятели, които мене ще 
изпратят... 
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