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Конкурсът бе организиран от
ОБЩИНА

ЯМБОЛ
и подкрепен от

„Овергаз Инк.” АД

и
Фондация „Млада България”

Организаторите сметнаха за нужно да представят тук освен
отличените творби и малка част от онези десетки съчинения
и рисунки, които със своите качества правят чест не само на
своите млади автори, но и на самия конкурс.
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[* * *]
Можеше да опакова Лисабон с косата си
Носеше черни високи обувки, с които се катереше по баирите и тесните улички, вървеше с известна доза драматизъм,
сякаш всяка следваща стъпка й е премиера, сякаш тежките
червени завеси щяха всеки момент да се спуснат, искаше да
се подари на всички, да им даде шанса да я видят, да вдишат
парфюма й, да видят част от китките й, милиметър от кръста
й, страшния поглед, който го остави вкаменен преди години,
когато тя беше още невръстно момиче, и тази коса – огледало на света, не беше красива, беше извънземна, най-светлото същество, толкова млада, а пълна с истории, изписани по
очите й, в които те е страх да се огледаш, с меки като току-що
паднал сняг страни, който за малко да се превърне в кал от
сълзите й.
Години след това щеше да върви прегърбена с две мрежички от пазара в красивия, магически квартал Байро Алто,
щеше да си спомня как някога препускаше по баирите с лекота, как всички отваряха капаците на прозорците си, за да я
погледнат, как тя усещаше погледа им, онова напрежение, когато всички те гледат, когато говорят за теб, носиш се от уста
на уста, тихо. Тя минава, почти чуваше тайните аплодисменти в главите на мъжете, възхищението и скритата завист на
жените, защо и аз не мога да съм такава, казваше си младата
домакиня, защо пера на ръка и кожата ми е загрубяла, защо
трябва да нося тази тензухена мрежичка на главата си, а не
мога да пусна косата си като нейната, защо Лисабон не пул5

сира под краката ми, защо не се събужда заради мен...
Щеше да се подпира на някоя излющена фасада с все още
красива врата и да си спомня как в пролетта на живота си
взе участие в най-безумния турнир, който се организираше
в Байро Алто, конкурс за жена, която мие зъбите си най-красиво, най-изящно, защо да не се пробвам, ще изкарам пари,
а и трябваше да го заличи от тялото си, да го измие, да го изтърка, да го обели от себе си, беше пропита с него, той можеше да ме гледа как плюя пяната от пастата с часове, казваше,
че така давам живот на нещо ново – смесвам водата и пастата
за зъби в едно цяло, при това в най-хубавото място на този
свят – устата ми, гледаше ме, снимаше как четката се подава
от крайчеца на устните ми, аз бях сънена, крива, разрошена, той падаше на колене пред тази сутрешна неувереност,
разплискваше се като пастата, която плюех, пусках кранчето, водата потичаше, всичко си заминаваше, така ставаше и с
него, и този сутрешен безпорядък, прощаваше ми го, защото
си топла и те обичам, не искам ничия друга топлина, целуваше китките ми, казваше, че вените на целия свят са събрани
там и целувайки ме, целува света.
Задуши се в косата й, която покриваше цял Лисабон, и си
тръгна.
Тръгна си мръсно, без да казва защо, взе очукания си куфар и остави само пепелта по чаршафите, взе цялата й топлина със себе си, сякаш я заключи в стъклен аквариум, сигурно го разнасяше из цяла Португалия, за да могат хората
да се докоснат до нещо толкова ангелско, обичаше я с цялото
си същество и не можа да си го прости, беше прекалено слаб,
за да си позволи да се изгуби в нея, любовта на един мъж е
по-невероятна от любовта на една жена, по-рядка, затова и
по-пазена.
Само за година тя успя да спечели най-странните конкурси на Лисабон, към цялата каляска от истории, която препускаше след нея, се прибавиха и титли като „най-красива
походка”, „най-красиво спяща жена”, „жена с най-странен
поглед”, „най-невероятно кръстосани крака”, „коса на Лиса-

бон”, „ръце на Байро Алто”, „най-дълги мигли”, „най-нежен
кръст”.
Без него се превърна в символ на Лисабон. Кралицата на
Лисабон. Хиляди издигаха жестовете й в култ. Всяко нейно
махване с ръка биваше грижливо записано и описано с найкрасивите думи на поезията. Вечер се мъчеха да я изкарат от
някой от долнопробните барове, в които пиеше, пиеше за да
забрави, за да си спомни, за да забрави, за да си спомни, че
някой някога я обичаше и предпочиташе да диша кожата на
врата й от това да преживее още един изгрев.
Тътреше бавно краката си, мрежичките й тежаха, защо
са толкова стръмни тези лисабонски баири, защо е толкова задушно, защо го няма фадото по улицата, къде изчезна,
къде изчезнаха погледите на хората, защо ме съжаляват, не
помнят ли, че аз съм тяхната кралица, най-фината жена, найобожаваната, най-желаната, една моя дума с правилната интонация можеше да разтопи и най-твърдия лед, защо забравих да купя мляко, по дяволите, как да се върна чак до края
на улицата...
•••
Стоях в едно слънчево кафене в този объркан и тъжен
Лисабон година преди той да се появи и си мечтаех да се
влюбя силно. Да го заведа в Лисабон - мястото, където съм
се чувствала най-добре на света. Щях да му пускам фадо и
да го целувам в малките, задимени, тъмни кръчми на този
смразяващо тъжен град. Меланхолията на Лисабон много
би му отивала. Повече отколкото на мен. Сигурно щяхме да
се качим на корабче и щяхме да пием вино за тъгата, за мъката, че сме временни, че изтичаме като пясък, когато сме
един със друг, че времето се променя. Години по-късно бихме се оженили в същата кръчма, в чието дъно стоях онази
вечер и слушах фадо, подпирайки главата си с ръка, усещах
някаква тежест във въздуха, някаква неназовима топлина,
а до мен стоеше мъж със сребърна коса и очи, събрали цялата красота на света, държеше стъклен аквариум, къде са
Ви рибите, господине, попитах го, о, никога не е имало риби,
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млада госпожице, това е тя, моята любов, най-чудната жена
на света, а Вие имате ли си любов, нямам, отговорих, о, колко сте нещастна, млада госпожице, да не може да загребете
малко топлина от целия въздух, който света предлага, да не
може да почувствате какво е някой да диша само за Вас, млада госпожице, всъщност, имате красиви очи, морето е като
тях, не знам дали Вие сте се появили първа или морето, не
мога да Ви кажа, може някога тези Ваши очи да са плакали
много и да са напълнили цели океани, как миете зъбите си,
защо плачете сега, млада госпожице, плачете когато си отиде, когато не Ви остане нищо освен да заключите топлината на тялото му, на дъха му, в кутия, приличате ми на нея,
имате същия луд поглед, може ли да ви докосна ръката, о,
колко сте студена, добре ли сте, защо са така ледени ръцете
Ви, госпожице, знаете ли, цял живот я нося със себе си, цял
живот дишам на половина, за да се наказвам за онова, което
й причиних, да убиеш чистотата, да убиеш невинността, да
убиеш красотата, да убиеш единствената хубава част от себе
си, това направих аз, затворих топлината й и я лиших от найценното, което имаше, от способността си да поддържа нечий друг живот освен собствения си, да му придава смисъл с
всеки един сутрешен допир на тази изящна топла плът, сега
ще Ви я подаря, толкова сте ледена, че сигурно сърцето Ви е
спряло от студ, ето, и вдигна капака на стъкления аквариум
и изведнъж отлетях към онези сутрини, в които той щеше да
ме буди тихо и да ми повтаря колко ме обича топла и беззащитна, разсеяна, уплашена от утрото. Отнесох се към онези
моменти, в които щях да бъда убедена, че мога да прекарам
целия си живот в измерване на разстоянието от врата до рамото му.
А какво ще правите с този празен аквариум?
Ще си купя риби, млада госпожице.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Първа награда във втора възрастова група
Михаил Божков, Каварна, 1988

[ДЕСЕТ КУБИКА ДЪРВА]
Отиваме с Митко към бабини. Митко е брат ми, който
е с пет години по-малък от мен и обикновено това винаги
се оказва в негова полза. Сега мърмори, тъй като е неделя и
няма девет, а снощи е седял до късно пред компютъра. През
седмицата ставането му сутрин за училище подлудява майка ми. Вече години наред между тях се води епична битка с
дърпане на завивки, викане и късане на нерви (в това число
моите и на измъчените ни съседи). Безполезно е в момента
да говоря с него, така че крача мълчешком и издавам съчувствени звуци. Ако причината беше друга, Митко едва ли би
напуснал любимото си легло, но преди малко се обади баба и
с нетърпящ възражение тон ни изиска веднага у тях,тъй като
им били докарали десет кубика дърва.
Стигаме до ъгъла и завиваме към бабини. Устремът ни
изведнъж секва и провлачваме крака, втренчили невярващи
погледи в огромната купчина, която почти закрива големия
бор, отдавнашна гордост на дядо. Баба се появява на портичката и бързо прерязва пътя ни за отстъпление.
– Хайде, че стана обяд! Как ще приберем толкова дърва!
Баба е дребничка, сигурно няма и петдесет килограма, но
като главнокомандващ е симбиоза между Наполеон и Александър Македонски. Смятам, че управлението на дома и
близките е твърде малко предизвикателство за нея. Начело
на държавата, тя за кратко време би превърнала българите
в по-дисциплинирана и отговорна нация дори от японците.
Навярно трогната от нещастните ни изражения, баба подава на мен и Митко по една мекица, но после веднага посоч9

ва работните ни дрехи. Дядо, който явно отдавна е получил
инструкции, стои в готовност до пейката с купчина чували и
желязна количка. Ако трябва да се изразя метафорично, той
има не „златни”, а направо вълшебни ръце. Необяснимо как
всичко повредено или счупено, което попадне в тях, заживява нов живот. В махалата всички се възползват с пълни шепи
от неговия майсторлък. Бойлери, печки, бушони, повредени
брави или нещо друго, всеки тича за помощ при дядо. Обикновено, когато го потърсим, баба обяснява, че е или „у лелини ти Благини”, или „у чичови ти Гошови”, или у съответния
нуждаещ се комшия.
Съседките много уважават баба, тъй като тя е всепризнат
майстор-сладкар, прави най-страхотните питки и тутманици и знае кое кога се сее. Къщата, и особено дворът, приличат малко на кръчмата на Странджата, където непрекъснато
е оживено и никога не остава без гости. „Како Донке, това...
Како Донке, онова...!” Баба, като гостоприемния и всеотдаен
Знаменосец,не отказва помощ и съвет никому.
След реалистичното, без никакви хиперболи описание,
отново се връщам на темата – десетте кубика дърва. Забелязвам, че Митко предвидливо е хванал дръжките на количката, така че не ми остава друго – вземам чувала и примирено
тръгвам към лобното място. Явно ще е дълъг ден. Докато
сме се преобличали обаче,ситуацията коренно се е променила. На тротоара, в пълна бойна готовност,са застанали чичо
Гошо, леля Марче и още четирима съседи. Първата партида
дърва скоро потегля към дядо, изведнъж сдобил се с двама
помощници с наострени брадви. Баба набързо въвежда желязна организация и работата тръгва, както се казва, по мед
и масло.
Бригадата ни расте непрекъснато и си позволяваме лукса
да работим на смени. Невярващо гледам как Дани Калпазани
(това е тайният му прякор в квартала), който е постоянно
присъствие пред магазина с бира в ръка, мята с ентусиазъм
на гръб тежък чувал. Баба ни привиква тайничко с Митко и
ни праща да купим бира. Хората помагат, срамота е да не ги

почерпим!
Разположил гордо зад щанда огромното си шкембе, управителят, Димо Рибата, ни пита за какво ни е толкова пиене.
Казваме му,а той прави обидена физиономия и се ядосва:
– Как може такова нещо! Дядо ви идва всеки ден, а не
можа да ми се обади, че имало дърва за носене! Сигурно вече
са ги пренесли!
Смутолевям нещо като: „Май че има още доста” и помъкваме торбите с бутилки. Докато се приберем, Димо Рибата
вече ни настига и се кара на баба:
– Донке, да знаеш, че съм ви обиден! Ако е за нещо друго – за хубаво месо, за смолянски картофи, аз винаги съм
насреща, а сега не можахте да ме извикате!
Баба явно не знае как да реагира на това обвинение, но
бързо се окопитва, извинява се и той заема доволен позиция
до изпотения вече чичо Гошо.
След двайсетина минути следва прегрупиране на силите:
на тротоара оставаме само мъжете, а жените отиват с баба до
нагорещената печка под черешата, откъдето се разнася упоителен аромат на кюфтета. Не е шега работа, досега преброих
шестнайсет души!
Няма още един часа, а вече сме готови. Дървата, насечени
на по-едро и по-тънко, са наредени като войници в гаража
и в хамбара. Тротоарът е изметен и всички се поглеждаме
доволно. Мъжете се мием вън на чешмата, а жените се суетят
около масата пред лятната кухня. Съседите мъкнат от къщи
столове. Чичо Γошо пристига, ухилен до ушите, а от китката до лакътя му се полюшват домашни наденици. Отнякъде
се появяват сланинка, туршии. Всеки носи за дегустация от
своето вино или ракия. Скоро масата се препълва и веселбата започва.
Митко отдавна е забравил начумереното си изражение и
се смее за нещо с Мая, внучката на чичо Гошо, която е дошла
на гости за празниците. Изведнъж чувам зад себе си ядосан
глас:
– Да знаеш, бате Иване, поне от тебе не съм го очаквал! Да
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не ме извикате за дървата, все едно сме чужди хора!
Дядо напразно се мъчи да се оправдае, че не са викали никого, а те сами са дошли, но на чичо Начо не му минава лесно
и цялата компания едва успява да го успокои. Слушам ги – не
говорят за мизерните пенсии, за болестите, а си спомнят с усмивка за сватбите на децата си, за раждането на внуците си.
Пред себе си виждам „пиянството на една махала” и нейния
непобедим житейски дух. А сутринта си мислех,че днес ще е
дълъг ден! Кой казва, че носенето на дърва е тежка работа!

Категория „Изобразително изкуства”
Гергана Ивайлова Балабанова, Шумен, 1994
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Втора награда, първа възрастова група
Борис Рангелов, Плевен, 1994

[Денят на срещата]
В селото дните сякаш преминаваха по-дълго и вяло, все
едно времето е забавило хода си. Пък то и едно село... ни
даскал, ни поп в него. Беше запустяло, само Пена и Жела
бяха останали там, заедно с двете крави и петнайсетината
кокошки, благодарение на които си осигуряваха дневната
дажба храна. Месеха хляб сами, копаеха лозята на отсрещния
хълм и вечно търсеха разсад – я за цвеке, я за дребна меродия.
Пена винаги бе живяла в селото, затова вероятно за нея
Жела си оставаше „градски образ”. По неволя – щат, не
щат – двете си бяха неразделни. Само спяха в отделни къщи,
кирпичени, със свещ в стаята нощем, за да могат с поглед
да се видят през прозорците, че не можеше даже да им мине
през ум едната да не знае другата къде е.
Веднъж в месеца Жела слизаше до по-голямото село, което
наричаха „град”, за да получи двете пенсии, не надхвърлящи
общо двестатина лева, които тя изхарчваше още на момента.
Качваше се с огромна раница, като чак до самото било,
където се намираше селцето им, се вайкаше. Гледан в
гръб, изглеждаше, че товарът е самоходен, всъщност – не,
движейки се на две клечки, петлаещи се една в друга.
Рядко до горе се качваше някой, защото път нямаше, а
бяха груби камънаци, събрани от близката река, нахвърляни
небрежно в калната – в дъждовно време – пътека. Но денят
все едно беше необикновен. Седнали на олющената зелена
пейка пред Пенената къща, двете жени чуха лай на куче. Те
усетиха, че някой наближава, защото кучета наблизо просто
нямаше. Поуплашиха се, Пена скочи и заключи портата,
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после набързо се скътаха на втория етаж в къщата, отвориха
прозореца и зачакаха да зърнат животните.
Едно голямо куче се зададе от ъгъла, завързано с черна
връв и водено от кльощав на пръв поглед младеж. Като
стигна кирпичената къща и видя вече поотпусналите се Пена
и Жела на прозореца, човекът викна:
– Спокойно, тук съм да питам – измърмори той.
– Те тука само апаши идат. ‘Де да сме сигурни? Чакай, сега
ще ти отпущя вратата, – викаше Пена, слизайки от етажа по
външните стълби.
Като отвори портата, младежът понечи да влезе с кучето,
но Пена го спря. Тя му посочи да го върже до чешмата извън
двора, та тогава го покани вътре. Само като пристъпи –
младият веднага започна:
– Аз съм дошъл къща да купувам. Не ми се стои вече в
града. Живее ми се на село, така – кози да си гледам, да ги
паса, пък сено да събера и да ги напоя. Рекоха ми, че тука
имало къщи за продан. Какво ще ми кажете?
– Аа... и ти кат’ Жела. Гледай... там, до лозето, видиш ли
кирпича, дето се е наклонил. Те това е мое. Давам ти го, без
нищо да ми връщаш. Само като вземеш козите – литър млеко
да ми доне’ш.
Младежът се ококори, видимо радостен от отговора на
Пена.
– Бабо, не знам какво да ти кажа. Вие тук сте истински
хора, виждаш ли. Това в града просто няма как да стане.
– Пена съм, не съм баба ти. А у градо са кръвожадни
такива, па и аз ти давам къщата, че да го има селото, бре. Па
и ти си млад, ще доведеш и други. Кога ще се нагнездиш тука?
– Ами... как да кажа. Аз в града вече нямам нищо, друг път
ще разправям. Може ли още сега... да остана? Да остана още
сега...
– Само лайникът тука да седи, при чешмата.
– Да, ще оставя кучето, пък и то не хапе – утвърдително
отговори момчето.
Пена кимна с глава, каза на младежа да изчака и отиде

да вземе ключовете за къщата. На Жела пък каза да стои
да пази къщата, след това поведе младия към кирпичената,
която се намираше близо до лозята на селото. По пътя тя
му разказваше всичко за селото – колко са били, как са се
веселили, пели и играли. Като стигна до момента, когато
трябваше да каже нещо за опустяването на селцето, тя спря
и рече: „Па ние къща сме тръгнали да гледаме, не да ти
разправям за туй пусто село”.
Тъкмо стигнаха до къщата, младежът веднага я погледна
отвън, като се зарадва, че му харесва. Влязоха, портата
скръцна. Огледаха тревясалия двор, след това Пена врътна
ключа в катинара на вътрешната дървена врата, вдигна се
пепел и се отвори.
– Те това мога да ти дам. Ти мене нищо ми не дължиш.
Само тука да седиш.
– Благодаря от сърце! Винаги ще съм признателен, всеки
ден мляко ще ви нося...
– Ти млеко ще носиш, ама кози и крави пръво да намериш – шеговито подхвърли Пена.
В приказки жената се сети да го пита за града – защо
вече не живее там, какво го е накарало да дойде точно тук.
Младежът не беше много разговорчив по темите за себе си.
– Младеж, яз не те питах как се викаш?
– Божидар се казвам – рече младежът и сведе глава.
– Божидар... Ти знаяш ли, че на мене дъщерята роди един
Божо. Па Божидар ли, де да го знам. Тя, Павлина, отиде у
градо.
Младежът се загледа в пода, после сякаш набра смелост и
каза:
– Павлина е майка ми. Бабо, аз съм Божо!
Пена се отдръпна леко назад, погледна младия от глава до
пети, пое въздух, избърса малката сълза от лявото й око, та
рече:
– Бе, яз знаех, че ми приличаш на мою си!
Двамата започнаха да говорят надълго и нашироко.
Божидар разказа за семейството си, как са се преместили и са
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го оставили в града, как е решил да потърси баба си, за която
е знаел, че се казвала Пена. Така я бил намерил...
От този ден нататък – Пена, малката трудова жена на
българското село, бе наистина щастлива. И то не защото вече
не пасе крави, а точно напротив – защото й се налага да пасе
три – нейната, на Жела и на Божидар.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Втора награда, втора възрастова група
Михаил Колев, Бургас, 1989

[ПРИКАЗКА ЗА ДВЕТЕ РИБИ]

Категория „Изобразително изкуства”
Десислава Мирославова Иванова, Варна, 1989
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Както е добре известно, има две риби – мъжка и женска.
Едната винаги плува към небето, а другата – към земята,
затова те все остават в морето.
Много – много отдавна обаче, рибите били неизброими
и управлявали цялото море, а всяка пролет се излюпвали
нови. Когато дошла Ерата на рибите, те изведнъж получили
дар слово и решили да бранят своя дом от хората. А хората
тогава също управлявали земята.
Когато те отивали към морето със своите харпуни и въдици, рибите ги спирали така: „Морето е извечна траурна
коприна и чиято уста докосне рибешки залък, ще замлъкне.”
Хората не повярвали на дълбокото предупреждение и
продължавали да пълнят мрежите си с тежък, мятащ се улов.
Говорещите риби обаче наистина карали този, който яде от
тях, да онемява завинаги, и тъй като хората по традиция
трудно хващат вяра, когато се осъзнали почти всички били
вече неми.
Както е добре известно, котките само това чакали, защото
те пък били глухи – и открай време жадували да си върнат
властта над земята. Те излезли изпод стълбищата и изпод масите, където се криели и дремели на сянка, и заставили хората да им слугуват. За глухите котки било лесно и дори приятно да се хранят с риба, тъй че тръгнали с корабите на своите
слуги навътре в морето и ден подир ден, закуска подир обяд,
подир вечеря, изяждали всичката риба и оставяли зад гърба
си само блестящи костици.
Както е добре известно, хората бранели звездите, за да се
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подслонят в хладните им кратери след време, и щом котките
ги подчинили на ленивата си воля, звездите останали беззащитни. Използващи цялата си енергия да осветяват нощите,
денем те заспивали изнурени. Хитрите чайки се възползвали
от това и един ден, вече незаплашвани от хората, изкълвали звездите от небесната шир. Звездите паднали беззащитни
и от някогашната им възвишеност останали само блестящи
костици.
Чайките и котките се разбрали добре. Малкото останали
риби в морето, които от повърхността приличали на лазурни
отблясъци, от по-високо се виждали добре и чайките ги доизяли. За тях нямало нищо по-вкусно от рибата. Дори по това
време били известни като рибайки. Но щом рибата свършила, почнали да пият коняк от бъчвите по пристанището, за
да оцеляват, и някой, по погрешка различил в тази огнена
течност чай, им дал името, което носят до днес.
Дошъл златният век на котките и чайките. Лишени от
речта си, хората оглупели и ги било страх да се опълчат на
новите повелители на брега и небосвода. Котките мяучели
по цял ден и се размотавали насам-натам. Чайките грачели
по цяла нощ и се размотавали насам-натам. Било тъжно, неподвижно време за нашата планета.
Ленивите котки и безмозъчните чайки обаче не разбрали,
че две нови рибки се били излюпили случайно. Те тръгнали да обикалят морската шир и се чудели къде са се дянали
всички.
Един ден видели листо да плува на повърхността. Внимателно подали глави навън. На листото лежал някакъв си щурец и дъвчел мазут. Както е известно, щурците никога не са
имали претенции да господстват и, независимо от силните
на деня, те се шляят и дъвчат едно или друго.
– Ти листо ли си? – питали двете риби.
– Не – отвърнал щурецът и потупал лодката си, при което
едва не се преобърнал, – ей туй е листо, а аз съм щурец.
– Знаеш ли къде са нашите братя и сестри? – питали двете
риби.

– Нищо не знам – отвърнал щурецът. – Питайте някого на
сушата – и посочил към пясъка.
– Но ние не можем да вървим. Щурецът ги огледал и рекъл:
– Защо не сключим сделка? Вечер от дълбокото се чува
омайната ви песен. Аз си нямам песен, а много би ми подхождала – така ще ме запомнят с нещо, пък и това шляене е
страшно уморително.
Рибите го гледали със зяпнали неразбиращи уста.
– За сметка на това си имам пет чифта крака, което ми
е малко множко. Предполагам, че ако ви дам по един чифт,
няма да е болка за умиране. Тъй че, какво ще кажете – песен
за крака?
Рибите помислили малко – те си чуват мислите – и казали, че са съгласни на размяната.
– Мога да ви дам и крила – разсеяно вметнал щурецът. Те
повторили, че са съгласни и няма нужда да се пазарят.
Така щурецът се сдобил със своята велика приспивна песен. Рибите плакали през целия път към сушата. Но плакали
без глас, защото, отнемат ли ти песента, ти остава само глас
за мъдрост, а той не става за плачене. Докато стигнат брега – за пръв път риби стъпвали на брега живи – от жалните
им сълзи морето цялото се напълнило със сол.
Рибите обикаляли сушата дълго. Един ден видели дърво,
на което си свирукал бухал.
– Виждаш ли целия свят от този клон? – питали двете
риби.
– Виждам, как – даже два пъти! – похвалил се бухалът и се
превъртял на клона си.
– А виждаш ли нашите братя и сестри?
– Не ги виждам. Потърсете ги горе – посочил той с крило
към облаците.
– Но ние не можем да летим. Бухалът ги огледал и рекъл:
– Защо не сключим сделка? Целият свят разказва за мъдрите съвети, които дават рибите. Аз откак свят светува не
съм имал една мъдра мисъл, а смятам, че много ще ми под-
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хожда на изражението.
Рибите не знаели какво да кажат.
– За сметка на това имам три чифта крила, които само се
бият помежду си. Тъй че защо не ми дадете своята мъдрост
в замяна на крилата? Щом родата ви не е на земята, сигурно
ще е над нея.
Рибите помислили и се съгласили на размяната. Така бухалът се сдобил със своята легендарна мъдрост, а рибите – с
мълчание. Песента им все още се връщала с нощта и прилива
и мъдростта прозирала в очите им, но от отворените им уста
вече не излизало нищо.
Та тези нови, нелепо митични създания тръгнали да изкачват високата планина. Катерили се много дни, докато
стигнат до върха. Оттам полетели нагоре и, докато стигнали
небесния свод, било вече нощ. Рибите видели Луната на нейния трон. Тя за щастие също чувала мислите като реч, ето
защо успели да я попитат:
– Виждаш ли цялото небе от своя трон?
– Виждам го – отвърнала Луната – и то цялото е пусто...
Рибите понечили да попитат наум за своите изчезнали
братя и сестри, но Луната продължила. Разказала им как
децата й – звездите – били свалени на земята от чайките и
как побеляла от тревоги по тях. Разказала как била готова на
всичко, за да си ги върне и да отмъсти на коварните властелини на света, тези противни чайки и котки.
– Ние също търсим едно голямо семейство – разказали
рибите. – Но обходихме морето, земята и небето, а тях ги
няма. Знаеш ли къде са се дянали всички риби?
– Мисля, че с вас ще се спогодим – отвърнала Луната. –
Котките и чайките изядоха цялото ви голямо семейство и
оставиха от тях само блестящи костици... Но знам как заедно
да строим така, че те отново да се върнат където им е мястото.
Рибите отворили усти и кимнали.
– Моите деца не могат да се върнат на небето без чужда
помощ. Ако обаче им дадете тези излишни крила и крака, ще

могат да изкачат високата планина и да се върнат при мен.
– А какво ще получим в замяна? – помислили рибите.
– В замяна ще върна братята и сестрите ви в морето.
– Но как ще го сториш?
Луната се усмихнала и отвърнала, че знае една ужасна
тайна, най-голямата тайна, която може да се изобщо да се
знае. Само да я прошепнела на котките и чайките, те щели да
загубят всякакво желание за живот и господство.
– Вместо тях – продължила – ще дам на човека да управлява отново света, защото е плиткоумен и ще можем, докато се усети, да напълним дълбокото с риба.
– А каква е тази тайна, толкова голяма, че може да откаже
котка от желанието за власт и чайка от страстта към живота?
Луната ги изгледала, изгледала ги и рекла:
– Е, добре – тъй и тъй сте изгубили дар слово, ще ви кажа
тази ужасна тайна, най-голямата тайна.
И им прошепнала нещо.
Както знаете, планът на Луната се осъществил до наймалкия детайл – човекът все още управлява света, звездите продължават да светят нощем, а рибите пеят безгласно с
нощните приливи.
Но това, което не знаете, е, че има две риби, антични риби – мъжка и женска. Едната винаги плува към небето, а другата – към земята, затова те все остават в морето. И понеже
са неми, няма как да споделят ужасната тайна, която Луната
им разкрила заради помощта им.
В едни стари книги пише, че тая тайна е загадката на самото съществуване. В други стари книги – че е истината за
формата на вселената и нещата.
Така или иначе, когато хванете жива риба в ръка, тя ще ви
погледне с ококорените си от удивление очи и ще се опита да
ви прошепне тази тайна.
Но от устата й няма да излезе нищо – и сигурно трябва да
сте благодарни за това...
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Преди време на стената в стаята на сестрите висеше картина със слънчогледи и те си я харесваха. Но някаква далечна
леля подари нова, модернистична и баща им прибра старата
в килера, и окачи по-съвременната. На нея бяха изобразени
две прозрачнозелени призми и нещо като лилава вихрушка
от искрящи ситни снежинки. Сестрите я харесаха, обаче зад
картината нещо от време на време почукваше и потракваше,
което в началото силно ги озадачи. Като се замислиха, тази
стена граничеше със съседите и сестрите си казаха: „Комшиите подреждат нещо в килера”. Така те вече престанаха да забелязват странните шумове.
Една съботна вечер Виктория и Теодора седяха на канапето под въпросната картина. Виктория седеше с кръстосани
крака, а Теодора, както обичайно, бе кацнала на облегалката.
Бяха си опекли картофи, ядяха и се готвеха да гледат филм на
ужасите. Началните надписи изтекоха.
– Обичам събота вечер – въздъхна Виктория – толкова е
спокойно, мама и тате са на село и как ти хрумна за тия картофи, направо е супер!
– Вълшебно е! – изпя Теодора, подскочи от облегалката,
завъртя се около себе си и плесна с ръце.
Зад картината нещо силно изтрака.
В този миг двете момичета изчезнаха от канапето без следа и се пренесоха направо във филма, който течеше на екрана. В стремителното действие не схванаха много от сюжета,
но пък бяха едни от главните действащи лица. Бяха в голяма
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спортна зала, препълнена със зрители и някой целеше със
снайпер играещите баскетбол спортисти. После бяха в галериите на Хеопсовата пирамида и една мумия ги преследваше
бежешком и с проклятия. После висяха на хлъзгащо се въже
над Гранд каньон. После в храма на Кали искаха да ги пренесат в жертва на богинята…
Точно след два часа, в полунощ, опърпани, разрошени и
изумени, сестрите се стовариха на канапето в стаята си. На
екрана се редяха финалните надписи. Момичетата се спогледаха и отвориха уста едновременно да заговорят, но… това
далеч не беше всичко за тази вечер. Не, не беше!
Зад картината нещо силно издумка, тя отхвръкна от гвоздея, прелетя над канапето и се стовари на пода. Те стреснато
погледнаха нагоре. На мястото на картината зееше четвъртит отвор. От него с пъшкане и съскане се измъкваше първо
една гала със сива, стърчаща навсякъде коса, а после дребно,
мършаво тяло, облечено в черна мантия. Човечето се изтърси точно между Теодора и Виктория на канапето. И веднага
заговори. С възторг, с патос, даже малко истерично:
– Най-после! Най-после! Най-после влязохте във филма.
Откога чакам този момент. Уважаеми, прелестни дами, да ви
се представя – магистър втора степен по тъмни магии Мерлан, сиреч моя милост!
И човечето скочи, застана пред тях, сложи мършавата си
ръчичка на гърдите и се поклони дълбоко.
– Искате да кажете Мерлин? – изшепна Виктория слисана.
– Не, безподобна, не, обаче пряк потомък на Мерлин, гарантирам първостепенно роднинство, прекрасна моя, каквото е вашето с Моргана.
– Нашето роднинство с Моргана? – попита вече съвземайки се Теодора.
– Самата истина, самата истина, прекрасни дами – гласът
на Мерлан достигна до фалцет и той нетърпеливо закрачи
из стаята. – И аз от толкова време се опитвам да ви съобщя
това, за да влезете в необходимата и подобаваща форма на
наследнички на Моргата. Ще ви покажа, ще ви науча на всич-

ко, вълшебни мои, ще бъдете очаровани! Е?
Човечето млъкна отведнъж и зачака реакция. Сестрите се
спогледаха и се разбраха с поглед, както често става между
близки хора.
– Ние не ти вярваме – съобщи Виктория твърдо.
– Ай! – подскочи високо Мерлан и трескаво извади от
единия си ръкав папка с листи, а от другия вълшебна пръчица. Той заразмахва листите един по един. Пръчицата даваше
накъсо и из цялата стая се разнесе мирис на изгоряло.
– Ето – безспир говореше Мерлан – на този лист имате
магия за телепортиране на роднините, за да извикате вкъщи
приятели за парти. На този лист имате магия за причиняване
на тежък махмурлук. На този лист – магия за причиняване
на коремни болки на омразен учител. Тук имате магия, чрез
която всички в клас получават двойки, само вие – петици.
Тук имате падане по стълбите със счупване на крайник по
избор… и така нататък. Е?
Човечето погледна в очакване.
– Но какво искате всъщност от нас? – недоумяваше Виктория.
– Съгласие, прелестна, съгласието ви и едни подписчета
ето тук и ето тук, че ставате мои ученички, за да развия дарбите ви.
– А нямате ли някакви по-различни магии? – попита колебливо Теодора.
– Какви по-различни? – обиди се Мерлан – това са найхубавите ми тъмни магии.
Сестрите се спогледаха и се разбраха.
– Ние трябва да отидем до банята.
– Но защо? – повдигна вежди човечето.
– Ами такова, май сме хапнали развалени картофи на вечеря – и те посочиха чинията с недоядените картофи на масичката.
– О… хм… е, аз ще почакам – подозрително ги изгледа
Мерлан.
В банята Виктория седна с кръстосани крака във ваната, а
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Теодора кацна на ръба й.
– Как ни дойде това до главата, имаш ли идея?
– Не знам… не ти ли се става магьосница?
– Не и с такъв учител, не ти ли се струва малко долнопробен?
– Възможно ли е да няма нито една хубава бяла магия в
папката си?
– Какво ще правим?
Настъпи кратко мълчание, след което Теодора отсече:
– Към килера. Намери картината със слънчогледите. Аз
ще намеря чук и гвоздеи. Този Мерлан не тежи повече от
трийсет килограма. Ние двете заедно сме осемдесет. Разбра
ли ме?
След това нещата потекоха много бързо. Върнаха се в стаята, хванаха човечето за ръцете и краката и с много малко
усилие го натикаха обратно в четвъртития отвор на мястото
на падналата картина. След него запратиха съскащата вълшебна пръчица и папката с магиите. Моментално поставиха
картината със слънчогледите на мястото и заковаха дървената рамка за стената със седем гвоздея. За по-сигурно.
Към четири часа след полунощ приключиха с разбора и
коментарите на всичко станала в тази необикновена нощ и
си легнаха.
Картината с призмите и лилавата вихрушка решиха да подарят на някого.
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[ЛУННИ МИШКИ]
Когато гледаше откъм Земята, виждаше само едната й
страна, макар и да не бе наясно – предница или задница е
това. Ако я приемеше за лице, можеше да я оприличи на девойка, на тава с печиво или на дъно на златна синия. Вземеше
ли видяното за задница, дощяваше му се да покаже своята, да
й се оплези напук или да направи неприличен жест с найдългия пръст на ръката си. Но понеже чорбаджията често
го дебнеше, а и не мереше силата си, избягваше да го подлютява, за да не облива после синилките от зашлевяванията в
ледения извор.
Когато беше тъмно, и всички се бяха дали на съня, неговите очи се забучваха към окръглената в небето. Понякога
й се пулеше, а друг път й припяваше тихо. Най се дразнеше
обаче, когато тя си дръпваше юрганите, и показваше само
парченце лице, за да го държи под надзор с едно око. Случи
се веднъж да му се скрие съвсем. Нямаше я минута ли, две
ли, не можа да определи точно, но той се ядоса. На него не му
вървяха тия – момичетата не му се криеха и опъваха ни на
игра, ни наистина. За каква се вземаше тя?
Самотница. Стара мома. Кой си мислеше, че ще й обърне
внимание във високото? Мъжът в крайна сметка взема това,
което може да достигне с ръка, независимо от мечтите си. В
сънищата на моряците по тези краища често влизаха русалки, но накрая и те се жениха за някоя селска жена, която с
времето започваше да се слива със сушената и веяна от вятъра риба.
Иначе всички мечтаеха, но малцина сбъдваха бляновете
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си. А той беше хубав, даже повече от нужното за тези места.
Жилите му се четяха като писаница от калиграф на шията, а
скулите очертаваха низините и равнините на лицето. От това
се образуваха нежни гънки, където се задържаше за кратко
гюлова вода след бръснене. Мъжете не усещаха уханието, но
женските бяха друго – те се подлудяваха лесно. Предаваха
се и той имаше и пристанали, и останали рано във вдовство
самотници.
Само Луната не беше негова. Скри му се веднъж някъде...
Затова взе пушката, отправи цевта в черното и гръмна, качен
на висока бърчинка. Изстрелът събуди хората от съседните
къщи. Те наизлязоха уплашени, и затова им каза, връщайки
се отгоре, че вълците виели много, а те, затулени в пущинаците, сякаш трепереха и ни лющеха звук, ни чупеха бегом
клони и съци.
Кой знае защо, но и техните очи диреха Луната и може би
плачеха, ала той бе по-скотясал от тях след изстрела – не приличаше на човек в бледостта си и се луташе в неизбродното.
Онази горе съвсем се прикри. Вълците легнаха ниско. Сякаш
змеят, уплашил го в детството, беше изсмукал до капка очите
им. Те се затвориха и той усети, че кръвта във вените му спира. Изстива бавно и се сгъстява като пача, оставена зиме на
прага – повече подходяща за рязане, отколкото за сърбане,
но все пак – сбираща котки, кучета и всякакви гладни.
Не разбра какво се случи след изстрела. Усети, че тялото
го предава, отнякъде връхлетя стрина Мъркавица. Тя при
клещи някакъв змей със силните си ръце, изви го като пране,
накара го да изплюе и майчиното си мляко, а после от кожата
му съши наушник за студените дни, подплатен с овча вълна.
Оттогава пелтечеше понякога, от гърдите му падаше буца и
все му се привиждаше петното от змеевата каша. Понякога
минаваше оттам, подмамен от светлината на Луната, но щом
приближаваше мястото, тя се намаляше и бавно загасваше.
Заприличваше на смалена топка, отъркаляна в калното. Тогава той потъркваше очи да провери дали си е пак на мястото в Господното и въздъхваше. Страхът изчезваше мигом, за-

това присядаше – да забави ускореното бумтене на сърцето
си и да укроти мислите, които разбиваха с чукове главата му.
Беше на десет, когато го отделиха от майка му. Писаха го
онбашия на двайсет кози, дето трябваше да размотва из ливадите и го оставиха сам да си вади хляба. Баща му си беше
намерил жена – по-млада, по-здрава и силна, а после разбра,
че и майчината ласка вече е за друг. Онзи се писа за баща,
често сваляше кожения си колан и го караше и за хляба си
да целува ръката му. Вкъщи се прибираше вече само по Димитровден. Почиваше на меко и топло някакво си време и се
връщаше отново в студа при рогатите. Веднъж се намъчни
много и отряза рогата на една блееща. Направи чучело и го
нарече на него, ала слухът се разнесе. Стигна до ушите му, та
затова той се стегна и се запрати при него.
Намери го сам, не каза нищо. Влезе, подпря се на една
дървена стълба, за да си вземе дъх от пътя. Въздъхна и никой
не предположи, че оловните облаци са слезли толкова ниско,
че не разбра кога е бил свален колана и е понесъл първата
лента през тялото си.
Този ден не изведе животните, а навън имаше паша в изобилие. Беше странно, че вечерта козите се пръскаха от мляко, а той не ги освободи и те заплакаха с човешки сълзи. Случайно окъснелите от нивите жени го чуха да стене и влязоха
в колибата му. Пелтеченето му се беше върнало, на пътъка му
бляскаше някакво жълто петно, сякаш беше стъпил в тялото
на змея. А наоколо нямаше никой – ни следи, ни слузести
кривуцания. По пръста се стелеше мътна каша и сякаш оживяваше в мрака под леката светлина на Луната. Раните му зараснаха бързо, а овчарите не го оставиха – увиваха го в кожи
на прясно заклани животни, които в началото сменяха на
няколко часа. Не пристъпи никога повече прага на дома си.
Разбра, че майка му се споминала после, но беше вече по Беломорието и не се върна. Не знаеше къде са костите й, затова
слагаше цвете навсякъде, където видеше купчинка пръст с
прясно издялан кръст. И там можеше да има нечия майка...
Оттогава се изтърколиха много луни, а той все не може-
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ше да забрави онази скритата горе. Заприлича на моряците,
дето сънуват русалки, но се спират пред всяка, готова на ласка жена от земното. Понякога тайно скимтеше за нея – млад
беше и искаше да си я върне. Сънуваше я, но тя просто си
стоеше високо и не понечваше да прекрачи надолу. Не го задиряше, не му намигаше, беше му обърнала гръб и тогава той
разбра, че окръглената освен лице, има и гръб. Когато обаче
си пийнеше, я вземаше за голяма пара, и му беше все едно с
лице или със задница е към него. Просто златото беше злато,
а жени имаше доста за него. На някои даваше пари, а други
даваха на него. Животът беше странен – миришеше на коч и
гюл, на мляко и нежност, на ласка и кръв. Усети, че по бузата
му нещо пълзи. Една сълза се беше отлюпила от окото му,
когато чу вълците да се обаждат и прокудиха всичко.
След няколко дни откри, че някой е нагризал Луната –
приличаше на резен с оставени хапки встрани. Висеше, и аха
да падне, ама колкото и да провисваше, докато премигваше
той, тя все се връщаше на същото място. Сякаш й бяха ковнали пирони, защото не падна въпреки бурята. Тогава пи
твърде много, всъщност пи най-многото пиене в живота си,
и чу някой да разказва как е оцелял с нея в гладното време.
Всяка вечер се молил за залък, а по светло намирал кашкавалени резени, които излапвал набързо, да не му ги задигнат
децата из къщата.
После, щом се замогнал, режел жълтото сирене, мажел го
с мед, като казвал, че от това по-благо няма, а и на Господ го
давала майка му, додето израствал. Оттогава си мислеше, че
Луната ядат и хора, и вълци, и всякакви твари, които говорят
на странен език, но не всеки усеща вкуса й.
Той се пробва веднъж да я хване, за да опита и той плътта
й. Сложи мрежи и зачака, но на следващото тъмно, тя му се
разбули отдругаде. Така го разиграва няколко месеца и той
се отказа.
– Риба е. Ще се изплъзва, ама аз ще отида да я хвана все
някога – да мирясаме и двамата. Ще си режа, ще я ям... – и не
усещаше как отрива устата си и избърсва ръка в гайтанения

елек, предусещайки сладкото.
Дори не беше разбрал как е стигнал догоре. Един ангел
пърхаше наоколо и му каза, че може да му изпълни някое
желание. Той бе пожелал да бъде мишка, за да загриза кашкавалената пита, облещена насреща му.
И ако е вярно, че душите на хората се прераждат в цвете,
храст, насекомо и всякаква друга твар, ясно бе защо Луната
се смалява понякога. Той става толкова гладен и ненаситен за
нея, че не остава за другите. И всички разбират за хапката и
зъбите му, но такъв е Божия свят – всички се хранят – и долу
и горе, а когато докосваш онова, за което си мечтал, разбираш, че има и милост, и радост, и сбъдната надежда. Затова
вече казва на моряците да не вземат селски жени с мирис на
лук. Просто трябва да чакат, да дебнат, за да приклещят мечтата си – Русалка. Τака, както той направи с Луната, откакто
се прероди в мишка, качи се в Горното при едно падане в езерото, опитвайки се да я достигне и хване...
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Категория „Изобразително изкуство”
Ванеса Велизарова Петрова, Русе, 1997

Втора награда - Първа възрастова група
Категория „Изобразително изкуство”
Климентина Миленова Христова, Варна, 1993
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Трета награда - Първа възрастова група
Категория „Изобразително изкуство”
Валена Миленова Иванчева, Враца, 1996
Втора награда - Втора възрастова група
Категория „Изобразително изкуство”
Диана Димитрова Димитрова, София, 1990
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Ирена Джурелова, София, 1993

[ДУША НА ИЗЧАКВАНЕ]

Трета награда - Втора възрастова група
Категория „Изобразително изкуство”
Силвия Иванова Ганчева, Бургас, 1992
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Кармата бърка. Понякога докато е твърде заета с управлението на антиматерията и изчисляването на траекторията на
безброй прашинки, нечия досадна душа просто се изплъзва
от полезрението й. Така заради немарливата разсеяност на
някаква си висша сила, не една душа на праведна амеба, добродушен плосък червей или пък етична въшка са останали
ощетени в кармичното си развитие.
Душата на Асен е точно такава. В предишния си живот
той беше торен бръмбар. Безумно артистичен торен бръмбар, оставил значима следа в бръмбарската култура със своите провокативни скулптури от изпражнения, отразяващи
нестандартните му философските възгледи. Със съвършено
изпълнената си житейска мисия той се пребори за място в
следващото кармично ниво. Кармата му беше отредила да
бъде достоен и все пак изключително кръвожаден владетел
на велика страна. Но поради невнимание, след инцидентът с
изяждане от дива котка, душата на Асен остана на изчакване.
Тя вирееше спряла в пространството, докато Кармата
най-накрая не установи грешката си. Тогава тя набързо активира душата в първото свободно тяло, което намери. Без
да се старае да променя много, много вече създадената му
владетелската същност, Кармата беше пратила Асен в някогашната велика държава.
За съжаление, дребната неточност не беше ощетила само
конкретната душа. На престола на Асен се беше качил някакъв произволен тип. Това съвсем обърка хода на историческите събития. Съответно един куп души получиха доста
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по-различна съдба от предвиденото. Кармата нямаше как да
подмине тази своя грешка, но въобще не й се искаше да се
връща 7 века назад, за да я поправи. Тя намери компромисен
вариант.
Гузната й съвест започна да компенсира жителите на злощастната държава. Почти всеки от тях беше получил своите
дължими 15 минути концентриран късмет. В повечето случаи обаче той беше бързо неутрализиран, за да не се изменя
бъдещето. Чист пример за това бяха печелените всеки ден
джакпоти и безследно изчезналите лотарийни билети. Така
жителите на въпросната държава бяха едновременно найощетените и най-облагодетелстваните обитатели на Земята.
Е, така е в България.
Душата на Асен беше задължена да постави началото на
новия си живот именно на това объркано място. Всъщност
мястото си беше правилно, епохата беше погрешна. Хората
по това време бяха свикнали приятно да лицемерничат помежду си и да се оставят да бъдат верни роби, или „добри
служители”, както се наричаха те. Асен контрастираше със
своя дързък нрав и инстинкти на лидер. В по-зрелия му период – след 5 сменени учебни заведения, 7 изгонвания от
спортни клубове и 23 уволнения, той вече се беше понаучил
да заглушава първичното в себе си. Това си беше доста приличен рекорд за не прекалено голям град като Ямбол.
След като се отказа да бъде от неучтивите кадри в пощата,
Асен успя да открие перфектната работа за себе си. Можеше
и да не бълва престиж, но пък му носеше нечовешко задоволство. Вече ги нямаше онези видения с пронизващите го
стрели, предизвикани от шума на падащите писма, нито пък
препускащите коне, които му се явяваха периодично, докато
работеше в печатницата, даже нямаше нужда да възпира неистовото си желание да съдере препарираната мечка от музея и да навлече кожите й. Сега той блажено преобразуваше
свирепостта си в най-вкусните дюнери в града. Неповторимата възможност по цял ден да кълца месо с абсурдно голям
нож и да се провиква заповеднически „БЕЗ ЧЕСЪН!” бяха

силни предпоставки да избере именно тази професия.
Асен беше започнал да се чувства доста добре в кожата си,
противно на вселенските очаквания. С навършването на 36
години обаче редица мистериозни инциденти се опитваха да
помрачат доброто му настроение.
Още на рождения му ден, веднага щом се прибра заедно
със смесицата от ухание на арабска кухня и лой, Асен беше
посрещнат с малък токов удар и викове „Изненада!”. Гостите
останаха изключително изненадани, когато намериха рожденика да се гърчи на пода. За щастие след около петнайсетина
минути Асен вече беше в кондиция, а ключът на лампата –
поправен. За нещастие след този случай дните му продължиха да минават на крачка от смъртта.
В някакъв момент той съвсем спря да забелязва внезапно нападащите го животни, превозните средства извън контрол, дърветата, които падаха на сантиметри от него, и съмнително честите удари от мълнии. Сякаш някой усърдно се
опитваше да го убие, но в последния момент размисляше.
Действително погледнато случаят беше точно такъв. В
паралелната вселена, където Асен беше велик владетел, той
умираше на 36. Но в тази реалност липсата на зъл брат, който
да го отрови с цел превземане на трона му, силно затрудняваше смъртта му. Ето защо Кармата реши да импровизира.
Обикновено импровизацийките й спираха около 3 секунди
преди излизането на душата от тялото, прекъснати от прословутата гузна съвест. Кармата смяташе, че душа, оставена
7 века на изчакване, заслужава своя шанс. И все пак предначертаното си беше предначертано. Дилемата дълго време
остана без изход.
Накрая Асен не издържа на психическото натоварване и
сам реши да сложи край на живота си. За да бъде убеден, че
и този път смъртта няма да му се изплъзне, той добре се подсигури. Направи си бесило на най-високата безлюдна скала,
която успя да открие. Целият полят с бензин, пъхнал шепа
хапчета в устата си, с кибрит в едната ръка и пистолет в другата, той пое дълбоко дъх, запали клечката и дръпна спусъка.
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Куршумът не улучи. Вместо това прониза въжето. Въжето на
бесилото се скъса, а хапчетата изпопадаха едно след друго от
устата му. Пламналото тяло на Асен падна почти грациозно
във водата. Случайни минувачи бързо извикаха линейка.
Кармата реши да остави Асен на произвола на Съдбата.
След седмица той почина в болницата от настинка.
Съдбата си знае работата.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Петър Чиновски, Варна, 1988

[ПОЧУКВАНЕ]
Седях си веднъж необезпокояван, когато на вратата на
стаята ми се почука. Какво ли искат от мене, зачудих се. Отворих вратата, но навън нямаше никой, и отново се върнах на
мястото си. Едва бях седнал обаче и почукването се повтори.
Шега ли си правят, казах си; само да ми падне този. Станах и
внимателно пристъпвайки, без да вдигам шум се приближих
до вратата и с едно внезапно дръпване я отворих. Изглежда
и от това нямаше полза, понеже коридора и сега беше празен.
Останах до вратата замислен; но нима и навън не се разхождаха хора, които потропваха с токове по плочките, нямаше
ли малки деца, които да почукват с кокалчетата на пръстите
си по мазилката, за да проверят какъв звук издава, нима на
съседните етажи онези вечно подвижни хора не обикаляха
стаите си като ранени животни, наполовина влачещи се, наполовина бързащи, непрестанно събарящи нещо? И тъкмо
щях, възстановил спокойствието си да забравя за всичко, когато под самото ми ухо до мен се разнесе познатото почукване; леко, уверено почукване с два равни интервала. Ами ако
сега отворя вратата ще намеря ли някого? Може би ме вижда,
помислих; но вратата няма ключалка, нито пролуки по краищата, как би могъл да ме вижда? Кой ли беше този човек,
който ме търси, но сам не иска да бъде намерен? Или може
би не иска повече от това да ме уведоми за присъствието си?
Но каква полза бих имал аз от това уведомление? А може би
от него само той имаше полза? Но тогава защо не преставаше
да почуква, защо не почука само веднъж?
Сега аз дотолкова съм привикнал с тези почуквания, че
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дори не ги чувам всеки път, може би днес много пъти на
вратата ми се почука, може би непрестанно се почукваше,
не зная със сигурност. Така или иначе очевидно някой иска
да общува с мене, макар и по такъв чудноват и противен на
общоприетото начин, но тъй като – по негова вина или по
моя – това общуване остава неосъществено, да се вслушваш
в почукванията е само досадно и безполезно разсейване.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Радостина Христова, Сунгурларе,1996

[НА СПИРКАТА]
Разказ

Категория „Изобразително изкуство”
Александра Ивова Русинова, Варна, 1991
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Живея на село и всеки ден пътувам до училището в общинския град и обратно. Зиме и лете, в студ и пек цяла тумба деца от всякакви възрасти се събираме сутрин да чакаме
автобуса. Аз съм в девети клас и много често на спирката в
очите ми срамежливо занича Методи от десети. АХА да ме
заговори, но стеснителността му надделява и той отново поглежда към пътя. Знам, че ме харесва, но не ми е много интересен, пък и няма да го заговоря първа, нали така…
В една пролетна утрин към тумбата ученици се присъедини Пешо Гамена – често пътуваше от селото до града, не
учеше, не работеше, по цял ден обикаляше кафенетата. Повечето младежи се страхуваха от него, а имаше и такива, които
по странен начин го уважаваха за силата и безразсъдството
му. Много често се случваше да хване за врата някой от малките и да го отведе настрани. Детето си знаеше – бъркаше по
джобовете си, намираше левчето за закуска и го даваше безропотно на Пешо Гамена. Умееше да симулира корени болки
и кротко смирение – така набожните бабички се прилъгваха
и му даваха дреха или ядене, някоя непотребна за тях вещ,
която после той продаваше и си изкарваше пари за бира.
Тази сутрин Пешо Гамена се приближи, разкършвайки
едрите си рамене, с разгърдена мръсна риза, за да се вижда
татуировката на врата и дебелия фалшив ланец, имитиращ
сребро. Запали си цигара и заоглежда групичката ни.
В този момент към децата бавничко се запримъква откъм
къщите някакво съвсем мъничко заблудено коте. Мяукаше
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тихо и цялата му черна фигурка казваше: „Вземи ме с тебе, не
знам къде е топлата ми майка и аз не знам къде съм!” Знаете ги мъничките котенца, тръгват подир всекиго. Котенцето
лъкатушеше насам-натам, най-после съвсем се приближи и
се погали в ботушките на едно от децата. Детето тъкмо се
навеждаше да го вземе в ръце, когато Пешо Гамена ловко се
присегна и вдигна животинчето до лицето си. То протегна
муцунка да го подуши. Всички гледаха със затаен дъх какво
ще стане. Безделникът се поколеба миг-два, вдигна високо
ръката си и запрати нещастното с все сила към плочите на
тротоара.
Горкото животно се протегна, изхърка и безуспешно се
заопитва да стане. Мяукаше съвсем тихичко, но болезнено.
Толкова ми дожаля, че ми зачерня пред очите. Пешо се усмихваше.
Нещо се надигна в гърдите ми да ме задуши. Чашата преля. Вдигнах ръка, пристъпих към мъчителя и му зашлевих
шамар. Не ми се видя достатъчно силно, затова пуснах на
земята раницата да не ми пречи и с все сила залепих втора
плесница. Гледах го в очите и ми идеше да го убия.
Някак си Гамена не се изненада. Само очите му се наляха
с жестокост. Вдигна юмрук и го прицели в зъбите ми. В този
миг някой хвана неговата ръка, а мен отмести настрани. Методи. С една глава по-нисък от Гамена и съвсем слабичък, но
пък жилав. Както държеше ръката му, Методи събра яките
на ризата му и ги стисна силно. Изсъска в лицето му:
– Да не си посмял, да не си посмял! На всички ни писна
от тебе. Да не си посмял повече, защото ще си имаш работа с
мене. Да се махаш, проклетнико!
Методи му говореше не само за пострадалото животно.
Не само за мене. Говореше му за всичко. И оня го разбра. В
очите му се мярна нещо кучешко. Плюна настрани и си тръгна.
След седмица разбрахме, че се е преместил да живее при
роднини в Стралджа. Дано и там да си намери майстора…
Няколко сутрини след това Методи се осмели да ме за-

говори, да ми се усмихне и аз разбрах, че не е чак толкова
безинтересен, колкото ми се е струвало. Така че се сдобих с
нов приятел. Е, не е романтично приятелство, но все пак….
А котето се съвзе и се оправи, сега баба ми го гледа вкъщи,
докато съм на училище.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Гергана Коналиева, Ямбол, 1997

[Непознатият мъж
в поляната]

Категория „Изобразително изкуство”
Симона Стоилова Стоева, Варна, 1994
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Ще ти кажа аз една история. Вчера бях на село да видя
старата си баба. И сега, и като дете много обичах да ходя при
нея. Все ми разказваше едни интересни истории, направо
лиги да ти потекат. Все я гледах зяпнало и исках да ми разказва още и още. И вчера пак реши да ми разкаже една от завладяващите си истории. Вика ми, че я знаела от нейната майка,
дето била приятелка с една жена, дето имала две дъщери. Че
една от тия двете дъщери познавала един мъж дето работел
на лозето, дето чул едни жени да си говорят, че някаква си
там Софка май им била казала една история. Тая история тя
чула от чинка си, дето познавала една на име Йълдъз. Сега
замълчи и чуй!
Че кат’ ти разправям аз тая Йълдъз била много различна.
Тя живяла в турско село и самата, както сигурно разбра от
името, била туркиня. Ама от това нищо лошо няма! Че, на,
тя живяла в една от най-големите къщи с майка си Масиде, баща си Абидин и трите си сестри Бехисе, Дамла и Дилруба. Хората били доста богати. Че майката, тя била гледачка! Ама всичко виждала на хората и те много я уважали.
Бащата – той коне продавал. Бил много религиозен и „вярването” в семейството било задължително. Бехисе вече си
имала деца и мъж, Дилруба била стара мома, пък Дамла била
най-малка. Йълдъз била родена между Делруба и Дамла. Та
станало време да женят наш’та героиня.
Йълдъз много харесвала един дето живял през две къщи.
Махладан се казвал и бил от ромски произход. Щом обаче
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момичето казало, че искало да се ожени за Махлю (както тя
му казвала), родителите били твърдо против. Основанието
им било, че нито пари имал, нито работа. Ама Йълдъз това
не я интересувало и все пак тайничко се срещала с Махладан.
Но в крайна сметка тя трябвало скоро да сключи брак. Но
на момичето хич не й се ставало домакиня! Тя имала много
мечти и искала да осъществи всяка една от тях.
И след един-два месеца, баща й довел един мъж. Още като
го погледнала, тя се била стреснала. Мъжът бил едър и висок.
По главата му нямало косъмче, но имал мустак. Ама много
рунтав мустак! Той я гледал отгоре и тя виждала брадата му
как се набира на три ката, даже четири. Тя също го гледала
през буйните си коси, но никой дума не казал. Тогава баща
й се обадил: „Аз, на... ще ви оставя да са запознайте” – и си
тръгнал. Йълдъз стояла с непознатия и се опитвала да подхване разговор, ама все не ставало. Тогава оня, големият, се
представил през рунтавия си мустак. Тя разбрала, че се казва
Салим. Той говорел толкова неправилно, че на Йълдъз не й
се искало да види как той пише.
И иска не иска, наш’та героиня, както виждаш, трябвало да се ожени за тоя неграмотния. Сватбата била пищна!
Роклята й била голяма, колкото един слон и заемала цялата
уличка. Имало много танци и веселби. Децата се радвали на
празненството и по-възрастните гости гледали само от място танцуващите. Това изглеждало като перфектната сватба
ама на Йълдъз хич не й се танцувало. В главата й само се
въртял Махладан. Била още по-луда по него. Това, че нещо
вече я е спирало да бъде с момчето, я карало да го харесва
още повече. През цялата вечер тя мислела план.
Йълдъз продължила да живее в къщата на баща си. Не искала да се мести другаде и това, Салим уважавал. Той много
я харесвал като булка и много си я обичал, ама тя нищо не
изпитвала към него! Всяка вечер се виждала с Махлю и все
се канили да избягат. Ама никога не ставало. Тогава нашата
героиня решила да говори с родителите си.
– Майко, татко, имам една работа да говоря с вас – Тя

казала и започнала нервно да се клати и да си хапе устните,
докато чакала отговор. Родителите й кимнали, тя си поела
въздух и подхванала – Ми, аз със Салим не съм щастлива!
Разбирате ли, просто аз не мога тъй, да живея с някой и да
не го обичам. Това е все едно да живея на луната! Нито има
с кой да си говоря, нито нищо. От тоя думичка не разбирам!
Моля ви, скъпи родители, искам да се оженя за Махлю! На
него не му пречи, че първата брачна нощ съм я карала със
Салим. Нито пък ще ти иска нещо, тате! Само ми позволете,
моля! – тя казала през сълзи и очаквала реакцията на родителите си. Ония само се спогледали, ядът в очите им се показал и Йълдъз била готова за най-лошото.
– Щом не щеш със Салим, значи с никой не може! Ей сега,
щото си толкова неблагодарна, ща затворим в някоя пещера
и никой да не та намери! – Казал баща й през зъби и я хванал
за ръката. Момичето се опитвало да избяга, ама нищо не станало. Докато се усети, тя била в една малка къщурка в средата на нищото. Тя живяла там цели десет години. Родителите
й носили храна и й давали по някой нов вестник, колкото да
не изгуби връзка с другия свят.
Един ден докато се разсейвала из гората тя зърнала нещо.
Мъж! Той бил на земята и викал. Викал толкова силно, че
Йълдъз го чувала така все едно бил до нея. Тя пуснала полуизядената ябълка на земята и побягнала. Бягала, бягала и
без въздух останала. Мъжът бил много ранен и тя по найбързия начин се върнала в къщата. Взела каквото й е нужно
и отново побягнала към мъжа. Питала го какво му има, ама
той нищо не отговорил. Сякаш бил умрял. След като тя го
превързала и направила каквото е по силите й, тя го изправила на крака и го завела в къщата си. Настанила го на леглото и той веднага заспал. След няколко часа той се събудил,
очите му били кръвясали, брадата му набола и краката му
все още изглеждали слаби. Той едва-едва говорел. Още щом
се съвзел, тя веднага отишла до него и го питала какво му
има, откъде идва и как се казва. А той сложил показалеца си
върху устните й и започнал да разказва.
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– Ще ти кажа аз една история. Вчера бях на село да видя
старата си баба. И сега, и като дете много обичах да ходя при
нея. Все ми разказваше едни интересни истории, направо
лиги да ти потекат. Все я гледах зяпнало и исках да ми разказва още и още. И вчера пак реши да ми разкаже една от завладяващите си истории. Вика ми, че я знаела от нейната майка,
дето била приятелка с една жена, дето имала две дъщери. Че
една от тия двете дъщери познавала един мъж дето работел
на лозето, дето чул едни жени да си говорят, че някаква си
там Софка май им била казала една история. Тая история тя
чула от чинка си, дето познавала една на име Йълдъз. Сега
замълчи и чуй!

Категория „Изобразително изкуство”
Светлана Христова Йорданова, Дупница, 1995
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Иванина Иванова, Ямбол, 1996

[РАЗЛИЧЕН]
Мама и татко бяха перфектната двойка. Макар и различни, на пръв поглед несъвместими по характери и външност,
те се допълваха идеално. Мама бе сърцето и душата на връзката. Толкова чувствителна, лесно ранима и много крехка.
Доколкото татко беше от онези мъжкари, силни твърди и
непоклатими, но опознаеш ли ги, намериш ли болното им
място можеш да ги пречупиш за секунди. Точно това описание изниква в съзнанието ми, когато мечтая за семейство, семейството което никога съм нямал, но се надявам да намеря.
Измъчваше ме само един въпрос... Защо са ме изоставили?
Дали защото не са ме обичали, или просто не са ме харесали? Не бях единственият в стаята, който ежедневно си задаваше този въпрос. Имах толкова много братя и сестри. На
пръв поглед изглеждахме еднакви, но сърцата ни бяха различни. Аз бях песимистът, вечно сивият, тъжният и нямах
приятели. Възхищавах се на цветния живот, който водеха.
Не един път се опитвах да сложа цветната маска, розовите
очила и пъстрата обвивка, но така и не се промених. Спъвах
се и губих цялата тази шарения. Накрая разбрах, че макар и
различен, аз съм красив по свой си начин и се надявах бъдещите ми осиновители да видят моята индивидуалност и красота. Така започна моят живот. Пораснах, бях висок, строен
и остър в начина си на мислене. Бях готов за осиновяване,
но първо трябваше да ме настанят в дом, в който бъдещите
ми родители щяха да ме намерят. Когато влязох за пръв път
във временния си дом, направи ми впечатление колко много
като мен чакаха влака на щастието. Всички се бяха завили с
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одеялото на несигурността, а в очите им се четеше недоволството от поредния закъсняващ влак. Настаниха ме в отделна стая с изглед към входа на дома. Бях толкова развълнуван
и очаквах в най скоро време да чуя думите „Ето това са твоите мама и татко”.
На входната врата на дом „Здравец” бе закачено малко
звънче, което трепваше при всяко отваряне на вратата. И
всеки път, когато чуех специфичния му звън, се залепях на
прозореца и си повтарях едно и също – „дано вземат мен,
дано вземат мен”. Отначало бях изпълнен с надежда, даже
имах в излишък и я дарявах на други, на които им липсваше. Всеки звън беше специален. Дори и да не взимаха мен,
виждах как един от нас потегля с еднопосочен билет, качен в
най-хубавия вагон на влака на щастието. Мина се ден, месецдва – обитателите на „Здравец” се променяха, а аз все още чаках. Надеждата ми сякаш се загубила в гъста мъгла от страх и
разочарование. Бях толкова търпелив, радвах се на чуждото
щастие, молех се всеки ден просто за един полъх от обич. Да
хората казват, че всеки тъмен тунел има своя светъл край,
но явно моят тунел или не е копан от професионалисти, или
има много остър завой зад който е скрит лъчът светлина.
„Зън-зън” – поредният осиновител влезе. Надникнах и
видях млада дама, доста отнесена, но пък толкова красива!
Излъчваше някакво напрежение и същевременно ангелска
чистота. Явно търсеше точно тази сграда, защото неведнъж
погледна към голямата табела „3дравец”. Огледа се и избра
един от нас. Управителката се запъти към щастливеца... Идваше към мен, беше толкова близо до мен... – и ме подмина. Но девойката мигновено каза „Не, не!... аз искам него!”
и сочеше точно мен. Управителката я погледна с един доста
противоречив поглед и я попита: „Сигурна ли сте? Та той е
толкова тъжен и сив.” Момичето бе убедено в решението си.
Най-накрая след дълъг престой в чакалнята, чух локомотива
на влака щастие. Радвах се, че някой е намерил в мен нещо
специално, а именно този някой беше Шери, моята мама.
Шери ме отведе в къщата в която живееше сама с кучето. За

първи път се почувствах у дома си.
Толкова е хубаво да имаш свой дом, своя майка и лично
твое легло. Отначало ми беше много странно да седя около
мама. Не я познавах много добре. Обичах, когато ме галеше и разказваше за живота си, а аз попивах и най незначителната информация. Единствена Шери ме приемаше такъв,
какъвто съм и не се опитваше да ме промени. Личеше от погледа, с който ме гледаше, от допира на ръцете й до мен, от
милионите истории, които споделяше само с мен... личеше,
че ме обича. Бликах от щастие. Бях удовлетворен и изпълнен с положителни емоции. Нима най-сетне мечтите ми се
бяха превърнали в реалност? Всичко бе сладко и розово като
захарен памук, докато един ден Шери се прибра разстроена
от срещата, на която беше. Седна и започна да ми разказва
за разбитите си чувства и очаквания. Говореше толкова бързо, че накрая изгубих мисълта. Погледнах я в очите и видях
болката, която изпитваше. Беше ядосана и усети, че аз не я
слушам... не, че не исках, просто не можех. Вбеси се и ме вкара в някаква малка, тъмна стаичка. За пръв път влязох там
и не беше за добро. Хвана ме наистина здраво и започна да
ме наранява. Завърташе ме, чупеше части от тялото ми, след
това ме изкарваше на светлина. Поглеждаше ме с един неодобряващ поглед и пак ме дърпаше към тъмната стая. Виках
с цяло гърло, молех се да спре да отнема части от мен, но тя
не спря. Не спря, а аз усещах как се превръщах просто в едни
стърготини. Тя ме уби.
Така завърши моят живот, животът на един обикновен,
сив молив.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
[ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР • 2012 ]
Антония Великова, Велико Търново, 1994

[ТРИ]
Някой е влизал в стаята ми тази нощ.
Изпушил е една цигара и си е отишъл.
Стефан Цанев

Категория „Изобразително изкуство”
Галина Петрова Николова, Варна, 1993
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Аз влизах в стаята ти онази нощ.
Изпуших много повече от една цигара, но останалите
фасове останаха скрити под булото на мастилената вечер, в
която ту гледах, ту се връщах към спящия ти силует, дишащ
равномерно под сините завивки. Последната я свих от неизказаните обещания и непролетите ти сълзи, докато те гледах
как се мяташ насън.
Дишах от отчаянието ти, написах ти писмо, а после го скъсах, хвърлих листчетата под възглавницата ти, а на едното
имаше червило. Броих луничките по носа ти, както и колко
пъти промълви името ми, опитвайки се да спиш. До възглавницата ти оставих пакетче канела, колкото да ти напомни, че
съм била и аз там някога – безплътна като призрак в нощния
час, търсеща, намираща, губеща. После седнах на рамката на
прозореца, изпуших първата цигара, облечена в шарената си
рокля, а една твоя ръка се подаде изпод одеялото, осветена
от лунната светлина в бяло. Погледнах пода, чудех се дали
да не изчистя, да ти напиша бележка, да ти оставя музика
в бяло, стих, куплет, песен, любов. Отказах се. Не исках да
разбереш, че съм аз. Че съм позволила на душата си да дойде
при теб, ама колко е глупава само, а? Как си тръгва на разходки без дори да ме предупреди.
Откраднах ти две книги, които едва ли ще забележиш, че
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липсват. Оставих ти кестеняв поглед, зелена тениска и червен кичур коса. Седях на ръба на леглото ти, подписах се с
въздишка на едно малко листче, оставено в кутия за CD. Бих
ти направила и чай, но това означава да те събудя, да ме видиш, да изчезна.
Не исках да те будя, защото можех с часове да се взирам в
лицето ти, в огряната ти ръка, да вдъхвам с ум и сърце аромата на спокойствието ти, да усещам нервността ти, защото
имаше много време до изгрев слънце, можех да прекарам цялата вечер, витаейки спокойно в облак от неизречени думи
и неизчувствани чувства. Можех да те обвия в този малък
пашкул от спомени, в който сънищата ти да се стопят като
масло, но аз съм редовен гост и там, винаги надничам от
едното ъгълче, като малката зелена точка, която се опитваш
да игнорираш. Там съм. Затова не искам и да ги премахна – ще загубя ключа към вратата от спомени, за минали
лета, сини небеса, зелени поляни, изсъхнали треви, изпопадали листа и мирис на изпечени кестени. Отворих прозореца, на теб ти стана студено, но не стана да го затвориш.
Знам. И аз вече свикнах да ми е студено. Запалвам втората,
опитвайки се да стопля ръцете си, макар и да съм безплътна
и прозрачна, всъщност нямам ръце и не пуша цигари, а вълнения. Щях да извадя една тениска на Моторхед от гардероба
ти и да я прогоря с дупчица, но после се усмихнах, сетих се,
че е вече направено, а луната също ми се хили като чеширския котарак отвън. Да, с луната си играхме на надхилване,
докато спиш. После се качих при нея да потанцуваме малко
валс, докато звездите ни свирят на цигулки.
Танцувал ли си под бледа лунна светлина? Знаеш ли какво
е, когато всяка сянка пада под крака ти, а всякакъв смисъл се
оттича от теб като...
Всъщност, да, знаеш. Нали точно с теб танцувах до паметника, през онази така далечна нощ, когато ме прегърна, докосна с нос врата ми, музиката пращеше от нечии телефон,
може и пияни да сме били, но го помня, особено как ми миришеше на акации. Внезапно звездната музика бавно загуби

вкус, луната, с която се въртях в кръг ми се направи на апликация, а прозорецът на стаята ти отново ме извика, видях как
небето става по-малко синьо, после синьо, после виолетово,
сякаш някой разлива канче с водна боя и се сетих, господи,
толкова малко време, а толкова много да видиш.
Слязох припряно, прескочих рамката, като едва не се спънах в нея, омарата на съня напускаше съзнанието ти, усещах го, но не бързах, защото ми оставаше цяла една цигара.
Хванах здраво спомените ти, разкривих ги, разбърквах ги,
извадих си листата, където беше написано моето име, свих
ги, вдишах, издишах, запалих, оранжева точка се появи на
края, а ти спря да се бориш със завивките, клепачите ти се
отпуснаха, включително и онзи малък мускул над лявото ти
око, който почти никога не спира. Пепелникът на нощното
ти шкафче го нямаше, затова използвах кутия от парфюм,
която стои там кой знае откога, чух как вътре нещо пука, отворих го и видях мое писмо поставено вътре, с един поглед
го накарах да спре да опитва да се подпали.
Докато седях на ръба на леглото, допушвах и завивах ръката ти си мислех как, дори когато ме няма в душата ти, все
още ме има в стаята ти. Аз съм онова щастливо фантомче,
което преследва пеперуди в мозъка ти и ходи на театър с
Джуди Гарланд. Видях как се усмихваш насън, знаех, че не
виждаш мен, но чуваш нещо много далечно, това изви дори
и моите призрачни устни в усмивка.
Точно когато пламъчето достигна до емоционалния филтър, един слънчев лъч се пречупи в стаята ти и блесна право
през мен, в средата на окото ти. Изгасих, ти събуди съзнанието си, но не и очите, не ме видя, но ме усети. Оставих ти
аромат на канела и на дълго кафе без захар, чух те как ме питаш, но не ти отговорих, сам трябваше да намериш отговора,
а веднъж стане ли, да продължиш, без дори да се сещаш за
мен и за големите ми, тъжни, призрачни очи.
Когато се събуди, аз веднага се изпарих във въздуха, а ти
видя все още незагасения филтър в кутията, но го забрави
почти веднага, като сън, който не си сънувал ти.
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И все пак, бях в стаята ти тази нощ. Не знам дали душата
ми, умът ми, музиката или Стефан Цанев ме закараха там.
Следващият път заключи прозореца. И спусни щорите.
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