
БОРИС АПРИЛОВ 
 

МЛЕЧНИЯТ СОК НА НОЩТА 
 
Вървяха по булеварда и от пръв поглед си личеше, че са чужденци, пък и самите 

те чувствуваха това по усмивките, които им отправяха момичетата. Булевардът се 
спущаше право към залива и потокът на навалицата можеше да се излее в морето. 
Измитите тротоари блестяха. Сградите бяха стари, прилепени една до друга, просто не 
можеха да дишат, но се извисяваха като часови на миналото, от което идеха – 
напудрени дами с огромни деколтета и разкошни заоблени гърди. Те стояха в странно 
сходство с непретенциозното северно море, което имаше неопределен като тях цвят, но 
през това време на годината обилно напоено със светлина. 

– Колко е часът? 
– Виж слънцето. 
– Видях го и не мога да повярвам... Обхваща ме нещо като безпокойство. 
– А жените видя ли? 
– Хубави! 
– Невероятни кожи... На какво се дължи? 
– Обясняват го с изобилието на мъгли. 
– Погледни движението. 
Автомобилните редици бяха гъсти, а самите коли не много хубави – 

еднообразни марки, все производство на страната, в която бяха попаднали. Тълпата 
изчакваше зелените светлини и се втурваше към станциите на метрото, което я 
поглъщаше. 

– Не е ли по-добре да се приберем в хотела? 
– Глупости!... За този град имаме само четири дни. 
– Тогава да изпием по едно кафе. 
Бяха пребити от пътуването и просто влачеха краката си. В сладкарницата не се 

влизаше, а се слизаше. Няколко тесни стъпала ги въведоха сред масички и столчета. 
Ухаеше на бразилско кафе и мляко. През прозорчето, поставено на равнището на 
улицата, се виждаха краката на минаващите жени. И краката на мъжете се виждаха, но 
те не ги интересуваха. 

– Ще запуша – рече по-ниският. 
– Веднага ще ти направят забележка – отвърна уморено високият. 
– Това не се понася... Навсякъде е забранено да се пуши. 
Високият носеше очила с огромни черни рамки. Той погледна внимателно 

лицето на приятеля си, сякаш го проучваше. Едва днес бе успял да забележи, че 
приятелят му е хубав, заради него жените се усмихваха на двамата. 

– Какво? – учуди се по-ниският. 
– Нищо? 
– Защо ме гледаш? 
– Град на красиви продавачки и сервитьорки – това си мислех. 
– Красиви и неучтиви – съгласи се по-ниският. – Направо груби. 
– Ужасни!... 
– Както са ни разправяли. 
– Всеки случай умората ни си личи и от разговорите. 
Сервитьорката постави чашките на масичката. Двамата предпочетоха да си 

платят веднага – бяха се напарили – и започнаха да пият кафето. 
– Никога не съм предполагал – усмихна се по-ниският. 



– И аз – усмихна се високият. Той потърка с кърпичка очилата си. – Ако някой 
ми кажеше, че ще пия кафе, без да пуша, бих му се изсмял. 

– Цигарите са вълшебно нещо. 
– Да не говорим за пушене. 
– Кафето е добро. 
– Изобщо – очакванията ни са надминати. 
– Тук хората изпитват гигантска увереност. 
– Сега разбирам как пълководците чупят главите си в тези простори. 
– Слушай, ние не се ли уверяваме взаимно в нещо? 
Засмяха се и това сякаш ги ободри. 
Високият се замисли: 
– Тъкмо смятах да ти кажа нещо в продължение на разговора. 
– Защо не го кажеш? 
– Защото засяга същото. Исках да ти кажа нещо за литературата на тази страна. 
– Обещахме да не говорим за литература. 
– Аз ли започнах? 
– Ти. 
– Аз ли трябва да платя виното? 
– Не знам дали тая вечер ще пия – рече по-ниският. 
– Защо не вземеш нещо за успокояване? 
– И пак няма да мога да пия. 
– Толкова ли те боли? 
– Предлагам да помълчим. 
Крачетата се появяваха на прозорчето, където гаснеше светлината на слънцето. 

Едно дете от тротоара изтърва балончето си. То се търкулна по стъпалата и легна върху 
мозаичния под на сладкарничката. Високият стана и го вдигна. Момчето изтича и си го 
взе. Чужденецът се усмихна, посегна да погали бузката му, но детето, загрижено за по-
нататъшната съдба на балончето, побягна. Майка му стоеше на входа и затваряше пътя 
на дневната светлина. Тя беше пълна жена, бяла. 

– Страната е толкова изгустирана като тема – рече ниският, като се върна на 
мястото си, – че не смея да напиша стихотворение за нея. 

– Ами ако трябва да пишеш пътепис? – Високият изпи последната глътка бавно. 
– И все пак литературните хуни не са видели много неща. 

– И то какви неща! – потвърди ниският. 
– Да ставаме ли? 
– Все пак да се опитаме да спим... Умният турист трябва да спи добре. Утре ще 

се събудим съвсем пребити. 
– За какво утре говориш? Тук нито се мръква, нито се съмва. 
– Ще спуснем завесите плътно. 
Тръгнаха в обратна посока, към хотела, само че този път по другия тротоар. 

Наближаваше десет часът и вече се здрачаваше. Двете момичета стояха до моста на 
речния канал и се смееха. 

– На нас ли се смеете? – запита ниският. 
– Да. 
Момичето, което каза „да“, беше много русо, силно пристегнато в кръста с 

колана на шлифера. Другото момиче беше червенокосо. 
– Смешни ли сме? 
– Не, но обичаме да се смеем. 
– Повече, отколкото е прието – допълни червенокосата. 



Дрехата с дунапренова подплата правеше червенокосата възпълничка, но 
мъжете бяха успели да видят вече тънките китки на ръцете и глезените на краката ѝ. 
Момичето си беше в ред. 

– Каква е тази нощ? Кога ще мръкне? 
– Не сте ли чували за белите нощи? 
– Какво правите в подобни нощи? 
– Смеем се – засмя се русото момиче. 
Дунапреновата дреха наистина не ѝ стоеше добре и младият чужденец, по-

ниският, крайно време е да го наричаме поетът, какъвто си беше, не можеше да 
освободи съзнанието си от тази подробност. 

– Ще тръгваме ли? – запита той? 
– Къде? – запита момичето с червеникавата коса. 
– Където си искаме. 
– Може, но да почакаме Катя. 
– Къде е Катя? 
– В телефонната кабина. 
– Само три ли сте на брой? – запита високият с очилата, белетристът. 
Момичетата се засмяха отново. Мръсната вода на канала изглеждаше 

неподвижна. Мостът хвърляше върху нея зеленикава сянка, сякаш създадена от 
плесента на времето. Белетристът си помисли за това, как ли живеят рибите в тази 
боза, под трясъка на автомобилите. Мостът непрекъснато стенеше и въздишаше. Той се 
спусна по каменната стълба, наведе се и пипна водата. 

– Какво прави колегата ви? – запита русото момиче. 
– Нищо – отвърна поетът. – Пипа водата. 
– Защо? 
– Ей така, вместо да се смее, пипа водите. 
Белетристът твърдеше, че всяко море има особена плът и температура, собствен 

характер, който се усеща при пипане, но никой не му вярваше, а той продължаваше да 
докосва водите, да ги колекционира. Под моста бавно се показаха две плаващи греди. 
Той ги разгледа внимателно – точно такива греди му бяха нужни за малкия строеж при 
брега на Черното море. Докога ли щяха да плават така?... Кой ли щеше да ги измъкне 
от водата? В огромните реки на тази страна скитаха много греди и дъски, но не това 
беше чудното. Чудното беше, че един писател може да мечтае за греди. Американските 
писатели не мечтаят за греди – помисли си той, защото обичаше да сравнява себе си и 
колегите си с американските писатели... Те имат всякакъв строителен материал – 
усмихна се белетристът. – Могат да си купят и готови вили. И други неща могат да си 
имат... И все пак, щастието е особена материя. Дявол знае кой е по-щастливият. Кой е 
по-щастливият?... Този въпрос го вълнуваше много, повече от въпроса за „старото“ и 
„новото“. А наистина е интересно да се знае дали това ново провокира и погубва 
старото. Как трябва да се пише? Кое трябва да се отрази?... Навсякъде имаше една 
истина, може би съществуваше и ключ към нея, но къде да се търси този ключ?... 
Четирийсет години не са малко за живота на един писател. Боже мой, това е възрастта 
на поумняването!... На четирийсет години той вече трябва да знае истината и да 
препуска по нейните чисти пътища... Ето какви мисли можеха да породят две плаващи 
греди... 

– Как ти се струва? 
Беше гласът на поета. Белетристът извърна глава нагоре и го видя да държи за 

рамото Катя, показваше му я през перилата на моста, както се показва картина или нов 
костюм на закачалка. Катюша беше дебеличка, ала тялото ѝ зовеше към зелени ливади, 
осветени от слънце. 



Белетристът се изкачи обратно по стъпалата и каза: 
– И какво сега, Катя? Станахме двама на три... Къде ще ни водите? Не е ли по-

добре да ни покажете морето? Още не сме го видели. 
– А реката? 
– И реката. 
– Ние пък искаме да танцуваме и да пием шампанско – заяви Катя. 
Мъжете се спогледаха. 
– Какво ги е прихванало? – запита поетът на родния си език. 
– Искат да ни охарчат – отвърна белетристът. 
– Чудно!... Нямат вид на такива. 
– И все пак искат шампанско. 
– Тук всички и по всяко време пият шампанско. 
Белетристът направи гримаса. 
– Гадно и скъпо вино. 
– Тук много от хората наистина нямат вкус. Харесва им това, което сладни... 

Видя ли електрическите стълбове? 
– Не. 
– Орнаментирани... Чугунени венци, бронзирани. 
– Сигурно е наследство от миналото, но защо пият шампанско? 
– Да вървим. 
Навалицата ги тласкаше към автобусната спирка. Около тях всичко се 

сгъстяваше, нахлуваше към тротоара, бензинът замириса още по-силно, колите вече не 
можеха да се придвижват дори при свободен път и най-чудното беше, че часовникът 
показваше десет и половина вечерта – слънцето бе залязло и здрачът можеше да се 
нарече здрач. С лекото притъмняване астрономическата нощ набъбна и се изпълни с 
млечен сок, настана времето, в което над града се спущаха духовете на Достоевски и 
Блок, чуваше се заговорническият шепот на декабристите, трептяха монолозите на 
Разколников. Големият цар викаше нещо важно на страната си, привличаше 
вниманието ѝ и я обръщаше с лице към янтърното море. 

Под неумело нанесения грим момичетата изглеждаха още по-красиви, с хубави 
очи и тънки нежни кожи. Слънцето е враг на женската красота – мислеше си 
белетристът. – Никой не може да ме убеди в противното... Момичетата се усмихваха и 
гледаха право в лицето, те гледаха винаги така, както трябва да се гледат хората. 
Автобусът гълташе спирките, заковаваше се рязко на място и потегляше отривисто, 
пътниците се олюляваха, клатушкаха се торбите с покупки и ухаеха на колбаси. 

Слязоха близо до реката и като повървяха малко, изведнъж се оказаха сами сред 
сгради-музеи, сред златни кубета и адмиралтейски игли. 

– Как станахме шестима? – учуди се поетът и започна да брои групата с пръст. – 
Да, шестима сме!... Нали тръгнахме петима? 

– Кой плати билетите? – запита белетристът. – Аз не съм купувал билети. 
– Аз също – заяви поетът. 
– Аз купих билетите. 
– Кой сте вие? 
– Дима. 
– Дима вървеше с нас, преди да се срещнем – обясни Людмила, русото момиче с 

пристегнатия около кръста колан. 
– Ваш познат, така ли? 
– Не, боже мой!... Дима върви с нас. Просто иска да ни се представи. 
– Той е отдавна с нас – обясни Валентина. – Дима, нали вървите от един час с 

нас? 



– Да – изчерви се Дима. 
Беше високо, изтънчено момче, с тъмен костюм, бяла риза и черна вратовръзка. 
– Дима, навярно знаете, че Валентина е с мен? – запита поетът. 
Момъкът се усмихна и не каза нищо, или почти нищо. 
– И може би сте разбрали, Дима, че ние с Людмила тази вечер няма да 

обръщаме внимание на останалите – каза белетристът. 
Людмила пъхна бледата си ръчичка в ръката на белетриста. Той беше точно два 

пъти по-възрастен от нея. Прошарените му коси не подхождаха на нейната бликаща 
свежест, нито пък се връзваха с русата ѝ детска косичка. 

– Какво искате да кажете? – обади се неочаквано Катя. 
– Нищо – отвърна Людмила. 
А всички искаха да кажат, че Катя се пада на Дима, че другите двама са били 

разпределени отдавна, още докато тя е била в телефонната кабина. Дима беше хубаво 
стройно момче, поне два пъти по-хубаво от двамата, но Катя все пак даде да се разбере, 
че не възприема предварителните разпределения. Заяви, че любовта не се подрежда, тя 
идва малко по-късно и, разбира се, унищожава всичко по пътя си. Докато Катя 
говореше, всички вървяха през площада и се смееха. Беше се здрачило още. Белите 
каменни елини върху корнизите на сградите се врязваха рязко в безплътното небе. 
Поетът ги погледна и сякаш ги чу да го питат: накъде така? Той се спря с вид на човек, 
който е разбрал намека, а после поиска да ги преброи, но се отказа – сградата беше 
огромна, трябваше да се заобиколи и от другата страна, където стърчаха същите 
разсъблечени хора от древността, навярно готови да му зададат още нетактични 
въпроси. 

Скоро се озовах при завоя на голямата река. На това място тя течеше 
изненадващо бързо, но в широкия разлив, където се промъкнаха между вековни 
брястове, водата спеше и пред тях изникна дървената къщичка на яхтклуб. Повечето от 
плавателните съдове лежаха на пясъка, а по-деликатните състезателни лодки бяха на 
поставки. Два-три стари швербоута и няколко яхти със свалени платна стояха достойно 
до кея. Белетристът предпочете да пипне реката точно там, където тя се допираше до 
корпусите им. 

Момичетата поведоха мъжете към кораба, превърнат в ресторант. Минаха през 
широк кей и влязоха в преддверието с гардероба, където им казаха, че всички места са 
заети. Белетристът заговори на родния си език и сервитьорът ги заведе при маса с 
надпис „запазена“. Момичетата сияеха. 

– Шампанско, нали? – запита поетът. 
– Шампанско! 
– А за вечеря? 
– Момичетата заявиха, че са вечеряли. Дима допълни, че няма нито да хапне, 

нито да пие, тъй като на другия ден предстои тренировка. 
– Спортист ли сте? – изненада се белетристът. – Футбол? 
– Баскетбол. 
– Извинете, трябваше да се досетя. 
– Как? – Тонът на Дима беше наивен и откровен. 
– Имате ръст на баскетболист... Цял живот съм мечтал да играя баскетбол. В 

университетски тим ли участвувате? 
– Да. 
– Група „Б“? 
– Надяваме се да влезем в нея. 
– Няма да влезете. 
– Защо? 



– Ако целият отбор се пилее до късно в заведения... 
– И ние можем да закъсняваме понякога. 
– Достатъчно – намеси се Людмила. – Ако не повикате сервитьора, след малко 

ще бъде късно. 
– След един час затварят – поясни Валентина. 
Имаше един-единствен час за всичко. Шведските моряци от съседната маса 

знаеха за това. Белетристът и поетът едва сега разбраха, че не умеят да стопанисват 
жени в ресторант. 

– Нима е позволено да се канят жени от чужда маса? – поиска да знае 
изпълненият с удивление и яд поет. 

– Разбира се, - усмихна се Дима. – Трябваше да побързаме. 
– Наистина е трябвало – съгласи се поетът и притисна стомаха си. 
– Дима, вие сте прекрасен момък!... Какво следвате? 
– Пристанищно строителство... В заведение, където има моряци, дамите се 

канят, преди да е засвирил оркестърът. 
– И все пак, момичетата ни свиха долен номер – обърна се поетът към 

белетриста. – Шампанско, туй-онуй, а веднага наскачаха с моряците... Какви моряци! 
Цели богове!... 

– Хубави момчета... Много ли те боли? 
– Гледай си работата!... 
– Говоря за стомаха. 
– Свива ме. 
– Нито капка, да знаеш. 
– Ще се насвяткам до веждите!... Дима, какви са тия моряци? 
– Шведи. 
– Вече мразя Швеция. 
В кръга на дансинга се мяркаше ту крехкото телце на Валентина, ту дребното 

детско лице на Людмила, а после и бюста на Катюша. Пристигна шампанското и 
водката. Въпреки всичко, след малко донесоха и вечеря за шестима... Шведите 
танцуваха гротескно. Бяха хубави момчета, особено партньорът на Людмила. При това 
положение, мислеше си белетристът, тя едва ли би се върнала на моята маса... Щеше да 
бъде глупаво, ако стори това. 

– Голяма грешка допуснахме – каза отново Дима. 
– Свикнал съм да ми отнемат плячката – рече примирено белетристът. – Вече 

съм на четирийсет. Но колегата ми има самочувствие и ще го понесе тежко. 
– Трябваше да се приберем в хотела – измънка поетът и вдигна водката към 

устата си. – Станахме за смях. 
Белетристът се засмя високо и пи. 
– Случват се такива неща – промърмори неловко Дима. – Защо донесоха вечеря 

за шестима? 
– Ще ядем и ще пием, Дима!... Ще се справим. 
– И с моряците ще се справим! – извика високо поетът. – Ако се съгласят да 

дискутираме, ще ги убием! 
– За какво ще дискутираме? 
– На общи теми... Ако трябва, ще се бием. На мен като бургазлия оставете 

трима. Другите трима давам на вас. 
– Аз съм също бургазлия – обърна се белетристът към спортиста – и ща не ща, 

трябва да взема останалите трима. Вас ще ви пазим непокътнат за тренировката, Дима. 
– Моля ви се – ще се бия и аз. 



– Не, Дима! – запротестира белетристът. – Ние с поета сме расли в пристанище 
и знаем да се бием с моряци... Поете, били ли сме се с шведи? 

– Те имат бавни удари. Ще ги изненадаме с бързина... Интересно, болките се 
изпариха. 

Людмила се върна малко преди да изстинат бифтеците. След нея пристигнаха 
Валентина и Катя. Шведите благодариха с поклони на благородни кавалери. Момчето, 
което бе танцувало с Людмила, каза: 

– Извинете, но вие разполагате непрекъснато с жени, а ние само пътуваме. 
– Разбира се – отвърна поетът, – само че ние сме славяни и понякога се бием за 

жените си... 
Моряците весело назоваха това „ярко изявено чувство за хумор“ и още по-

весело се прибраха на масата си, откъдето помахваха приветливо с ръце. 
– Чудни момчета! – рече Людмила. – Но не биваше да разрешавате... Защо не ме 

поканихте? 
– Нали уж щяхме да пием и вечеряме? – учуди се белетристът. 
– Да вечеряме можем и утре, мили... Минутите за танци са броени. 
– Ние сме дошли да танцуваме – обади се Валентина. 
Поетът целуваше косата ѝ. Сервитьорът напълни чашите с шампанско. 

Белетристът и поетът пиха водките си на големи глътки, ядоха малко и си поръчаха 
още водка и още шампанско, после прозвучаха първите тонове на „Сент Луиз-блуз“. 
Белетристът се изправи, приближи се до масата на моряците и поиска разрешение да 
танцува с дамата си. Шведите се посъветваха и дадоха съгласието си. 

– Чудесен си! – каза Людмила и долепи ухото си до брадичката му. – Чуден 
си!... Но кой си ти? 

– Аз съм обикновен главен счетоводител. 
– Не си главен счетоводител, мили. 
– Ще си говорим на ТИ, нали? 
– Необходимо е. Смешно е да си говорим на ВИЕ. 
– Защо? 
– Имаме толкова малко време да бъдем заедно. 
Косичката ѝ гъделичкаше носа му. 
– Ще си говорим ли честно? 
– Само честно... Колко дни ще бъдеш тук? 
– Още три. 
– Знаеш ли какво искам да ти кажа? 
– Да. 
– Кажи какво. 
– Ти искаш да кажеш, че това е престъпно късо време. 
– Точно така... Женен ли си? 
– Да продължаваме ли все честно? 
– Разбрах... Деца? 
– Две. 
– Колко късно се срещнахме... 
– Да, голямата ми дъщеря е колкото тебе... Трябваше да се срещнем преди 

двайсет години. 
– Тогава щях да бъда бебе на три месеца. 
– И все пак, няма голямо значение... На теб ти се танцува, пие ти се шампанско в 

кораб-ресторант... Нищо не губиш. 
– Кой казва, че губя... Колегата ти на колко години е? 
– Трийсет. 



– Ще ми бъдеш ли верен поне в тези три дни? 
– Валентина е по-щастлива... Той е само на трийсет години. 
– Утре ще ми звъннеш ли по телефона? 
– Катя и Дима сякаш се разбраха. 
– Работя в големия гастроном. Пред него ни срещнахте. 
– Дима не танцува добре. 
– Може би познаваш и друго момиче от нашия град? 
– Вашият град е рай? 
– Защо? 
– Войната се е погрижила за нас – четирийсетгодишните. 
– Дори да имаше много мъже, дори да бях прочута красавица, бих предпочела 

теб. 
– Защо? 
– Харесваш ми повече от цялата шведска флота. 
– А ти на мен повече от София Лорен. 
– Решихме да говорим честно. 
– Изцяло. 
– Не танцувам добре, нали? 
– Не толкова зле... Какво ти харесва у мен? 
– Това, че пипаш морето с ръка. 
– Влизаш в стил... Заради тия стилове забравяме да живеем естествено. 
– Нищо чудно. Аз съм продавачка в магазин. 
– Това не е важно. 
– Кое е важното? 
– Никак не е важно къде работиш. 
– Но е важно, ако си продавачка в магазин. 
– Никак не е важно. Защо да ти го повтарям? 
– Защото заминаваш след три дни, нали?... Три дни могат да се прекарат и с 

продавачка. 
– Това е доста сложно. 
– Всичко е сложно, мили. 
– В думите ти има тъга. 
– Тъгата е достойнство за човека. 
– Говориш не като продавачка... Разговорът ни не е типичен... Ако го напиша в 

разказ, ще се получи нещо предвзето, а ето, че се случва... 
– Такива разговори си имал, нали? 
– Не. 
– Тогава ще имаш в бъдещето. 
– Не вярвам. 
– Какво искаш да кажеш? 
– Това е н а ш и я т разговор. Той няма да се повтори, ти няма да се повториш. 

Той може да се състои само тук. 
– На кораба ли? 
– В твоята страна. 
– Притискаш ли ме или така ми се е сторило? 
– Притискам те. 
– Така, както се притиска жена за три дни ли? 
– Така, както се притиска момиче за цял живот. 
– Не нарушаваме ли равнището?... Така говорят... само обикновените... 



– Понякога е необходимо. Понякога човек може да каже, че обича. И други 
неща може да каже. 

– Чуваш ли някаква музика? 
– Не. Блузът свърши преди малко. 
– Веднага ли го разбра? 
– Още като свърши, разбрах. 
– Аз не го разбрах. 
– Защото си жена. Жените са по-искрени. 
Белетристът и поетът уредиха сметката си със сервитьора. Шестимата 

напуснаха кораба, който нямаше да отпътува никога. 
Излязоха навън. Бялата нощ бе размила контурите на града и на нещата, бе 

придала непознат вкус на усещанията. Когато се озоваха при морето, белетристът се 
загледа на север, към полюса и си помисли, че ей сега зад сивотата на водата ще блесне 
глазурата на ледовете, върху които мъдри тюлени чешат коремите си, пингвини пощят 
фраковете си, а някъде в бялата тишина на снега се разхождат изнемощели от глад 
откриватели. 

– Срамувам се – прошепна той и стисна ръката ѝ. – Имам чувството, че 
наблюдавам спектакъл без билет. 

– Какво? 
– Като долнопробен гратисчия – допълни той. 
Момичето го погледна и се усмихна с тънките си розови устни. 
– Мислиш на глас, така ли? 
– Трудно е да ти обясня – въздъхна белетристът. 
– Не ми обяснявай. – Хладната ѝ корава ръка разтриваше вените на пръстите му. 

– Мисли каквото си щеш. Не искам да ти преча. 
– Те са забивали там знамената на нациите си, мила. 
– Зад Северното сияние ли? 
– Зад Северното сияние – потвърди писателят. – За да ни станат по-ясни нещата. 

А всъщност толкова неща са останали недоказани и други изникват след това. – Той се 
извърна и целуна слепоочието ѝ. – Какъв е смисълът на откритията, щом после 
изникват все нови и нови тайни?... 

– Никакъв – изрече механично тя. 
– Подиграваш ли ми се? – Той запали цигара. 
– Само се уморих да гадая. 
– Всички тайни ме плашат. – Той всмукна дим и тя дълго чака, докато го 

издиша. – Как беше името ти?... Людмила ли? 
– Да, и го запомни! – Стисна пръстите му. – Ще го запомниш ли? 
– Разбира се. 
– Навярно си забравил много имена. 
– Къде е поетът? 
– От тук се вижда как целува Валентина. 
– А Дима? 
– Дима също целува. 
– А Катя целува ли го? 
– Трябва да се върнем при реката. 
– Защо? 
– Ще вдигнат мостовете... 
На повикването поетът се обади без особено желание. 
– Ще вдигат мостовете! – извика белетристът. – Тръгваме!... 



Корпусът на моста се раздели на две. Към небето се издигнаха две дула и 
писателят очакваше всеки момент да изгърмят към срещуположните посоки на света, 
но всичко се разви в пълна тишина, тихо се промъкнаха и корабите, а в небето се 
раздвижиха няколко сиви облака. Людмила стоеше в прегръдките му и продължаваше 
да държи ръцете му, които бяха топли, младежки, пулсиращи от кръв, не толкова 
силни да предизвикат възхищение, но мъжествени и спокойни... 

Тревата беше влажна. Нейният хлад проникна чак до ставите ѝ, а небето 
постепенно се изтръгна от сивотата си и посиня. Тази мимикрия се извърши само в 
съзнанието ѝ. Този, който лежи върху влажна трева, може да почувства това тайнство. 
Влагата на тревата не отрезвяваше, точно обратното, внушаваше ѝ, че лежи в 
тропическа савана, под топли ветрове. 

– Мисля, че го направихме символично – прошепна той, като я гледаше в очите. 
Очите ѝ не казваха нищо с мълчанието си и белетристът прошепна задъхано: – 

Признай. 
Нямаше какво да отвърне на това. Той прошепна за трети път: 
– Мълчанието е знак на... 
– При подобни случай мъжете питат и чакат отговор. В това отношение 

природата ви е наказала справедливо, опитала се е да балансира нещо, може би заради 
някои предимства, с които ви е надарила... Една приятелка смята, че мъжете в такива 
моменти вярват в бога. 

– Защо? 
– Защото това, което за тях е тайна, го знаем само ние, жените, и бог... Влажен 

ли е гърбът ми? 
Той сложи длан върху шлифера ѝ, но не усети нищо. Дланта му беше мокра от 

тревата и безкръвна, бяла като на негър – така изглеждаше в нощта. 
Познаваше тези моменти на пустота. Тогава винаги е разбирал, че е скот, след 

отрезвяването. Тогава винаги си е спомнял за празните страници от живота си, за 
всичко, което е пропуснал да извърши, а е трябвало да извърши, за всичките фалити и 
фияски. Тогава е разбирал, че е късно да започне отново, че изобщо е късно за всичко, 
дори да се откаже от добродетелите си. 

Тя гледаше златните кубета на далечната катедрала. Седеше неподвижна на 
пейката и си остана така дори когато той започна да обсипва лицето ѝ с целувки. 
Поетът се приближи и поиска цигара. 

– Успя ли да чуеш тромпетите на ангелите? – запита той. 
– Днес си разменихме доста ирония – отвърна белетристът. 
– Но започваме новия ден с лошо настроение... Само тез ли са цигарите? 
– Вземи си. 
Поетът се отдалечи. 
– Голяма каша забъркахме – прошепна белетристът. – Какво мислехме, какво 

излезе... Нали очакваше, че след това няма да те целуна? 
– Напротив. 
– Какво? 
– Знаех, че ще ме целунеш... Почерпи и мен с цигара... Ти имаш опит и знаеш, 

че след това трябва да се целува още няколко пъти. От благоприличие. 
– Но го направих искрено. 
– Искреността може да се тренира. 
Взе ръката ѝ и я целуна, но тя я дръпна и скри зад гърба си. 
– Мили мой, ръцете ми цял ден режат сирене. 
Ръката ѝ наистина бе пропита с дъх на сирене. Навярно, преди да напусне 

магазина, тя старателно мие кожата си, търка я с какви ли не препарати, отделя повече 



време за нея, отколкото за косата си, и никакъв резултат... Какво ли би станало, ако ѝ 
разкажеше за жената с изящни пръсти, които ухаят само на „ярдли“, но излъчват скука 
и глупост – неща, които се долавят най-силно в нейните следобеди пред магнетофона 
със записите на „Суингъл сингърс“. В стаята ѝ се чувствуваше пресният аромат на 
швейцарски шоколад, но той никога не е пожелавал да остане в нея дори пет минути 
повече от н е о б х о д и м о т о... Не ѝ разказа тия неща. На тоя свят най-вече се 
страхуваше от шаблона, макар че понякога шаблонът си е необходим. 

Посегна и погали ръката зад гърба ѝ. 
– Да не говорим повече за сирене. 
– Докога? 
– Никога да не говорим. 
– Искаш да кажеш... през тези три дни. 
– Искам да кажа – никога... Обещаваш ли? 
– Обещавам. 
– Чуден автогол!... 
– Какво? 
– ... си направих. В края на своите четирийсет години. 
– Какво? 
– Един от ония автоголове, които предизвикват смях сред публиката. Мъжете ги 

правят, когато позастареят. 
– Ще си заминеш и всичко ще се уреди. 
Лицето на поета бе пребледняло, но той се държеше за стомаха и рецитираше 

Блок на родния му език. Свободната си ръка бе поставил върху рамото на Валентина. 
Двамата се приближаваха – видения в млечния полумрак, следвани от Дима и Катя. 
След тях прииждаха други прегърнати двойки, които също бяха видели как се вдигат 
мостовете, може би за стотен път, а сега се изнизваха към площада с разголените 
елини. Златните кубета се очертаваха все по-ясно. Площадът изглеждаше още по-голям 
в своята безлюдност. Откъм него се носеше звън на Китара. Млади гласове пееха, 
млади тела танцуваха в ритмите на Армстронг. Асфалтът все още бе по-тъмен от 
нощта и сигурно щеше да си остане такъв. Чистачите на улиците вършеха своята 
работа. През спуканите шлангове свистеше вода и пръскаше воден прах. Този прах се 
носеше във въздуха, лепеше се по лицата, но никой не изтрезняваше от това. Двойките 
прекосяваха площада бавно, нямаше закъде да бързат – автобусите и трамваите още 
спяха; разстоянията лежаха пред тях, огромни и непреодолими. Всичко трябваше да се 
измине с бавните отпуснати стъпки на любовта... 

Вече трещяха трамваи. 
Тълпите бягаха към подземната железница. В прозорците на сградите блестеше 

слънцето, заобиколено от облаци, които се готвеха да излеят дъжд. 
– Не ме гледай! – помоли тя. 
– Защо? 
– Изял си целия ми грим. Не го ли чувствуваш в устата си?... Казват, че горчи. 
– Наистина горчи... Този канал същият ли е?... Нали тръгнахме от тук? 
– От това място – потвърди тя. 
– Ще отиваш ли да режеш... в магазина? 
– Сигурно. 
– Преди това по едно кафе? 
– Да постоим малко тук. 
– Откъдето тръгнахме ли? 
– Да. 



Водата между каменните стени стоеше на едно място – мръсна, плътна. Но тя не 
стоеше на едно място, а се движеше, и някои знаеха това. Други, които не го знаеха, го 
откриваха – едни като се загледат, да речем, в плаващите греди, други – в нещо друго... 
А тя, водата, се движеше, и риби имаше в нея, имаше живот. 
 


