
БОРИС АПРИЛОВ 
ВЪЗДУХ – ЗЕМЯ – ВЪЗДУХ 

 
    Пробихме дюшека на облаците и се приземихме. 
    – Малко почивка! – извика някой от екипажа. – Можете да се поразтъпчете. 
    Излязохме един по един, петнайсетина души – един от друг по-омърлушени и 

кисели след тежкото летене. Отдалечих се от самолета и се обърнах. Старата машина 
приличаше на мокра гарга, кацнала върху оръфаната есенна трева. Духаше вятър и 
валеше студен дъждовен прах. Леко подгизналото поле се простираше на всички 
страни като равна тъга. Кокетните барачки на летището, боядисани ярко, напразно се 
стараеха да развеселят пейзажа. 

    Започнаха да разтоварват част от багажа и всекидневната преса. Дъждът 
мокреше вестниците и някакъв шегобиец забеляза, че при това положение 
вестникарската информация няма да бъде суха. Част от пътниците, които летяха само 
дотук, затичаха към автобуса, а други пътници се втурнаха от автобуса към нас, за да 
летят на изток. За миг видях как от зрителното ми поле изчезна една линейка. 

    Тогава изведнъж съгледах този стар човек. Той беше превит напред и 
потръпваше от слабост. Един от ония селяни, които цял живот са имали вземане-
даване със земята, който беше смукал от земята силата ѝ, но и тя го беше изтощавала 
от своя страна, беше го изпразнила отвътре изцяло. 

    Широка полушубка висеше на тялото му. Под ниско прихлупеният каскет се 
виждаше болното му лице и безжизнените му втренчени очи, които отразяваха 
дневната светлина като стъкло. Старецът пристъпваше трудно. Придържаше го 
случайно намерил се в бюфета на аерогарата човек, облечен в овехтял пуловер, из 
който се подаваха замърсени ръкави на домоткана риза. 

    – Къде го водиш? – извика униформен служител от аерогарата. 
    – В самолета – отвърна човекът с пуловера, - Пращат го в ИСУЛ. 
    – Ако го качиш на този, ще го експедираш към морето! – рече весело 

служителят. – Самолетът за София ще пристигне след една минута. 
    – Тъй ли? 
    Човекът с пуловера обърна стареца и го поведе към една от пейките, 

разположени сред полето, за ползуване от пътниците. Старецът се движеше съвсем 
бавно, а очите му гледаха напрегнато и обезсилено. Стори ми се, че в тях няма повече 
живот. Мигачите му не се плашеха от капките на дъжда – стояха си неподвижни, 
напуснати от рефлексите. Изпечената някога кожа на лицето сега беше бяла и свежа 
като на дете. 

    Ние пушехме и подскачахме, за да се сгреем. Мокрият вятър съскаше над 
равнината и чезнеше в приближените хоризонти. Две млади жени, облечени в леки 
модни палта, занимаваха бордовия механик и навигатора. На четиримата им беше 
весело и се смееха. Младеж с очила и дълго нежно лице стоеше настрана и замислено 
гледаше към далечните очертания на града. Един офицер непрекъснато опаковаше 
вързоп, хартията на който постоянно се късаше. Млада съпружеска двойка се 
занимаваше със себе си: той ѝ помагаше да се съвземе от прилошаването, като 
разтриваше слепоочията ѝ с палци. Обърнат срещу нея, съпругът правеше усилия да се 
усмихне, но съпругата го гледаше с омраза – сега тя мразеше дори него. Здравеняк с 
топли налети бузи, изпълнил до експлодиране шлифера си, слушаше музика от 
транзисторния си приемник и хвърляше погледи към пътниците, за да разбере дали им 
прави впечатление. От пластмасовата кутия излизаше ритмично: „ча-ча-ча“. 
Мелодията чупеше влажната тишина, напомняше за сладки часове и топли климати. 

    Отново погледна стария човек. 
    Той седеше сам и вятърът го блъскаше с всичка сила в гърба. Обхвана ме 

ужас, като си помислих, че след малко изтощеният старец ще се качи на самолета – 
сигурно за първи път в живота си – и горе стихията ще го залюлее, докато го 
омаломощи съвсем. Представих си в какво състояние ще стигне до болничното легло, 
за да се представи на специалистите. Никакъв придружвач. Като колетна пратка. Обзе 
ме неприязън към хората и света. 

    А старецът се държеше достойно. Седеше неподвижно, опран на облегалката, 
загледан в една точка пред себе си, безсилен, но решен да не вдига ръка за помощ, 



навярно съзнаващ своето излишество, изпълнен с чувство за малоценност. Кой знае – 
може би пък да не е чак толкова зле? Може би всичко е само плод на фантазията ми. 

    Кога най-после ще тръгнем? 
    Самолетът за София се появи изведнъж, кацна далеч и стремително се насочи 

към нас, като се тръскаше по бабунките на терена. 
    – Пътниците за изток да заемат местата си! 
    Тръгнах към нашия самолет. 
    Тогава момъкът с нежното очилато лице закрачи към стареца. 
    – Гражданино, къде? Тръгваме веднага! 
    – Все пак някой трябва да го заведе до самолета му! – отвърна момъкът. 
    – Добре, но по-бързо! Закъсняваме. 
    Аз стъпих последен върху стълбището. Преди да вляза в самолета, се 

обърнах. От току-що приземения самолет слизаха пътници и бегом се насочваха към 
автобуса. След това, с учудване забелязах, че те спират все около пейката на стареца. 
Насъбраха се десетина души. После някой изтича до автобуса и се върна при пейката, 
придружен от шофьора. Момъкът с нежното очилато лице напусна групата и тръгна 
към нашия самолет. 

    – Мъртъв ли е? – запитах аз. 
    – Да. 
    – По-бързо, граждани! – Служителят от летището бе изгубил търпение. 
    Влязохме в утробата на машината и седнахме един до друг. Моторът не беше 

изстинал и излетяхме веднага. 
    Горе, над облаците, самолетът се успокои. Движехме се равно и почти 

безшумно, застанахме в пространството. 
    – Как допуснахме? – каза внезапно момъкът. 
    Погледнах го. Беше грозноват, но имаше меки и умни очи. Достатъчно е да ги 

погледнеш отстрани, да ги видиш недеформирани от лещите на очилата и да се убедиш 
в това. 

    – Как допуснахме! – повтори той. 
    Отпред двете елегантни жени прелистваха списания, съпругът поднасяше на 

съпругата книжна кесия, а лицето му беше разтревожено, офицерът се стараеше да 
съзре нещо през прозорчето, дебелият вече заспиваше. 

    Останалите пътници не можех да видя. Все пак те бяха с гръб към мен, а и 
облегалките на самолетите са високи – просто закриват всичко от погледа ти. 
 


