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ПАТЕТИЧНА СИМФОНИЯ 
 
Не може да се каже изведнъж кой бе по-смачкан – той или лодката, защото и 

двамата бяха за оплакване; за него да не говорим, а лодката миришеше на гнилоч; 
кръпка до кръпка – дъска до дъска бяха сменяни в течение на годините; вместо 
клинове по бордовете стърчаха клечки, напластената по обшивката боя тежеше повече 
от дървения материал, а двигателят напомняше кюмбе. Под машината винаги се 
плакнеше локва от бензин и масло. Рибарят протегна мършавата си ръка към стартера 
със слаба надежда да получи искра, а без искра лодката никога няма да мръдне от 
мястото си. Моторът наистина отказа да запали. В същото време от кея потегляха 
другите лодки и се стопяваха в утринната дрезгавина. Вятърът беше притихнал още 
вчера и сега укротеното море се олюляваше махмурлийски, съсипано от тридневни 
лудории. Вляво от острова се раждаше апатичната светлина на слънцето, лягаше върху 
меките вълни и се оставяше да я носят. Морето излизаше от нощта като живо 
същество, разпростряно на всички посоки, зад границите на реалността. Слято с 
другите морета, свързано с океаните, то мамеше и викаше с тайнствения глас на 
дълбочините, със солите си и студа, с ароматите си, със загадъчните течения, в които 
се реят и планктонът, и китовете, с черното си дъно, от което понякога излизат 
забравени от други ери чудовища. От водите му изплуват суеверия и легенди, 
откривателска дързост, подлост и благородство, низост и величие. Морето – най-
ефирното и най-зловещото чудо, по-красиво от земята, а понякога по-грозно от нея. В 
него се вливат всички нечистотии на сушата, там изтичат смрадта и кръвта на 
кланиците, клоаките на градовете, мръсотиите на корабите, отпадъците от фабриките. 
В него изтича умората на човечеството, над чародейната му повърхност са 
прозвучавали най-гнусните псувни. И все пак то си остава най-чистото нещо, най-
могъщото, най-опрощаващото. 

Та в това море искаше да влезе мършавият окъсан рибар със своята бракма, до 
острова, където бурята навярно бе изхвърлила купища миди – да ги вземе и продаде на 
фабриката за мидено брашно, същото, което се хранят кокошките... Искам да кажа, че 
не отиваше да убива китове и да не си помислите кой знае какво. 

За голяма изненада моторът неочаквано даде признаци, че ще заработи, и 
наистина щеше да запали, ако в последния момент едно кльощаво момче, нещо като 
второ издание на рибаря, не се притече на пристана. 

– Тате, кака се върна!... 
– Какво? 
– Кака се върна. 
– Как така се върна? 
– Дойде си. 
– Хайде бе... В къщи ли е? 
– В къщи... Дойде си и плаче... Оня я изгонил. 
– Какво? 
– Пак я изгонил. 
– Така ли?... Аз на него мамицата му!... Ей сега ще му дам да разбере!... Той се 

наведе и изплакна ръцете си във водата. – Бягай да спиш и остави на мен тая работа!... 
Момчето затича обратно по стръмната уличка. Дългите му крака се заплитаха и 

разплитаха, или пък тъкмо така изглеждаше откъм кея – като се погледне нагоре, в 
утринния полумрак. Рибарят запали цигара и се понесе по същата уличка на града. 
Срещу него прииждаха мъже с весла, около автобуса се трупаха сънливи пътници, 



някакво шкембе търкаляше бъчва по паважа, но не можеше да се разбере добре дали и 
шкембето не се търкаляше заедно с бъчвата. Фурната ухаеше на кифли и милинки, 
няколко гларуса врякаха на покривите без причина. Изобщо никой не знае защо 
крещят тия птици, пък и не се старае да разбере. 

Най-после рибарят отвори портичката. Фламенгото миеше огромното си лице на 
чешмата. Една оранжева хризантема гъделичкаше голото му рамо. Младежът отвори 
само едното си око към неканения гост. Другото бе пълно със сапун. 

– Хайванино! – извика рибарят. – Пак ли започна? 
– Ти на кого викаш хайванин бе, скаридо! 
Неканеният гост разбра, че ще бъде по-добре за него, ако се възползува от 

здравата дворна ограда и веднага се озова зад нея. 
– На тебе казвам – потвърди той. – Дъщеря ми не е за подигравка да я вземаш и 

връщаш, когато ти скимне!... Никой не ти я наблъска в ръцете, сам си я поиска. 
Фламенгото изплакна последния сапун от лицето си. Мускулите на ръцете му 

подскочиха като невестулки. 
– И друг път съм ти казвал – рече той, като започна да се бърше с кърпата. – Не 

мога!... Опитвам се, не че не се опитвам, но не мога... да живея с дъщеря ти. 
– Защо бе, какво му е на момичето? 
– Не мога. 
– Ама защо, кажи защо?... Целия град да питаш, всеки ще ти каже, че дъщеря ми 

е най-доброто момиче. 
– Чуваш ли какво ти казвам?... Не мога. 
– Ама ти защо не кажеш най-после какво му е на момичето? 
– Хич я няма!... Това е. 
По съседските прозорци се мярнаха няколко любопитни лица. От къщичката 

изскочи и майката на Фламенгото, здрава и права жена, но малко кривогледа. 
– И аз му пълня главата – намеси се тя. – Казвам му, че по-честно момиче няма 

да намери, ама не слуша... Иване, тази сутрин за какво се скарахте? 
– За нищо – отвърна Иван, такова беше истинското име на Фламенгото. – Не се 

скарахме. 
– Не мога и не мога да разбера моя проклетник!... Какво ти направи момичето, 

бе? Ще кажеш ли? 
– Нищо... Щом се събудих и я изгоних... Тя не е никаква жена... 
– Защо да не е жена? 
– Жена е, ама е грозна!... Ще говорим ли повече? 
– А когато я вземаше, грозна ли беше? – втурна се през портичката рибарят. 
– И тогава беше... Какво да правя? Не мога. Три месеца сме женени и вече си 

бия главата... Казвам ви – да ликвидираме. Голяма беля ще стане, ако не ликвидираме... 
Добра е, тиха е, но не мога... 

– Ти да не си хубав? – извика бащата. – Много ли си хубав? 
– Не знам... Не мога. 
– Ти си простак – изкрещя бащата и то доста смело, просто да не очакваш от 

мърша като него. – Идиот си!... 
– Ааа, така ли? – Фламенгото бързо нахлузи ризата, понеже, докато го наричаха 

простак и идиот, тя беше покрила главата му. – За бой ли плачеш? 
Младежът тръгна към портичката, но предвидливата майка застана навреме там, 

да препречи пътя му, макар че нямаше смисъл – авторът на обидните думи вече бягаше 
към пристанището... Гларусите продължаваха да пищят, ранобудните рибари лапаха 
топли милинки, а слънцето беше показало крайчеца си на хоризонта. Едно мъничко 



парченце слънце и толкова светлина, а какво щеше да стане после? Рядко хубав и 
светъл ден се раждаше – само за влизане в морето. 

Нисък кривокрак рибар с кафяво кепе (боже мой, как се разпространяват 
новините в това градче) го настигна до лодката. 

– Какво стана? 
– Нищо. Дадох му да разбере. 
– Пада му се на този тарикат. 
– Натрих му мутрата... Ще ме помни. 
Рибарят отново протегна ръка към мотора и свещите дадоха искра, машината 

гръмна, таратайката се понесе напред с най-малката възможна бързина – към слънцето, 
към отворените пространства на океана. Разбира се, извън пристанището моторът 
млъкна, но пак загърмя, лодката взе курс към острова, към големия бизнес – мидите, от 
които можеше да се стрие брашно за угояване на кокошките. Морето прие и този 
човек. А вие как мислите, че в него влизат само подобни на Ахав и Старбък?... Лъжете 
се. Всеки си има своя Моби Дик, разберете го. 
 


