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1

Още не съм се прибрал.

Защо?

Трябваше да се върна до училище.

Нещо се е случило ли?

Ще ти обясня като се прибера.

OK.

OK.

Уговорката ни с Тома е да изпраща дежурно съобщение 
всеки ден: когато стига в училището и когато си тръг-

ва. Не искам, казвам му, да разбера чак вечерта – когато 
не се прибираш и не се прибираш, и не се прибираш, а аз 
започвам да звъня на едната ти баба, на другата ти баба, на 
Мартин, на класната ти, на полицията – че още сутринта не 
си стигнал в училището. Защото се страхувам, че... – тук 
спирам, езикът ми спира, заклещва се, замотава се някъде 
из устата ми все едно ми липсва не един зъб (всяко дете 
струвало на майката един зъб), ами два, три, десет, но въп- 
реки това умът ми рисува картини, на които не мога да сло-
жа край. Езикът може да спре, но фантазията – не. Болна 
е майчината фантазия, катастрофирала кола е тя, а до ко-
лата – тяло. Твоето тяло, Томи... А може би е тяло върху 
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релсите в метрото... Твоето тяло, Томи... Или онова наръга-
но момче...

Идиотка. 
Идиотка! 

Отдавна не отговарям на дежурните му съобщения. Само 
ги регистрирам. Сутрин става в шест и излиза двайсет ми-
нути след това. Аз обикновено лягам в пет и понякога го 
чувам. Понякога дори не лягам, а го изчаквам да се събуди, 
мотая се по нощница около него, подсещам го – вземи си 
вода, закопчай си ризата – студено е, горещо е – не се закоп-
чавай догоре, вземи си ръкавици, свали си качулката, ето 
пари, купи си кафе, внимавай с кафетата, не искаш да ста-
неш като нас, нали (имам предвид мен и моето безсъние), не 
забравяй да ми изпратиш съобщение, ще те чакаме за обяд, 
не сме си у дома за обяд, по-добре яж някъде с момчетата, 
да, знам, че предпочиташ да си тук, добре не тук, а с нас 
(този път имам предвид мен и баща му). 

Бързо разбирам, че единствено се пречкам. Той е войник. 
Метър и седемдесет и пет малък войник, който в целия хаос 
знае точно в кой момент да се пресегне за муниции, кога да 
метне раницата на гърба си и да изкрещи, но така, че да не 
събуди баща си: „В атакаааа!“ (тръгвам...). 

Обозът, бос и неумит, е излишен. 

―

Подвивам опашка и лягам. На другата сутрин не ста-
вам. На третата обаче става баща му. Сцената се повтаря, 
вече с повече мъжка раздразнителност от страна на единия 
и повече мълчание от страна на другия. В крайна сметка 
раздразнителният отново поема в мрака към училището, а 
другият пъха въздишката си под одеялото до мен и навяр-
но страшно му се иска да ме събуди, защото най-после сме 
двамата, разполагаме с някакви си час и половина насаме, 
преди да поемем по нашите си пътища, но знае, че ако ме 
събуди, няма да издържа без сън целия ден и затова не по-
мръдва.
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Понякога аз наистина спя, но чувам как е притихнал до 
мен. Ядосвам се, че мълчи. Че не протяга ръка, за да ме раз-
буди както преди, когато Томи беше малък и не ставаше за 
училище. За да му е лесно да го прави – мисля си, докато 
спя, – значи вече не го вълнувам. Сигурно е спрял да ме 
обича. Сигурно много неща са спрели, само проклетият ча-
совник тиктака до главата ми. 

А Сава е притихнал. Благодарна съм, че мълчи. Че не 
протяга ръка, за да ме разбуди както преди, когато Томи 
беше малък и не ставаше за училище. Може би не му е лес-
но да го прави – мисля си, докато спя, – защото още го въл-
нувам. За да пази съня ми, значи не е спрял да ме обича. 
Дано се сети да махне този часовник, който така ужасно 
тиктака до главата ми.

―

Някъде след десет се сещам да погледна утринното съоб-
щение: „Стигнах“. Моят ден едва отваря очи, нищо че вече 
е изпил второто си еспресо и е някъде из улиците, а детето 
е изкарало три учебни часа, изморило се е от работа (защото 
ученето е работа), не от сън като мен. Срамувам се. 

Срамувам ли се наистина? 
Срамувам се. 
Но подобно беше положението и когато аз бях на негови-

те години. Тогава учехме и в събота. Някой гениален мозък 
беше решил възрастните да преминат към петдневна работ-
на седмица, ала беше забравил учениците и техните учи-
тели (сигурно защото не бяха възрастни). Така и да искаха, 
семействата не успяваха да правят каквото и да е заедно в 
събота – децата просто отсъстваха. Едни сутрин, други – 
следобед, зависи на кого каква му беше смяната в училище.

Когато учех сутрин, точно на годините на сина ми, ста-
вах в шест и излизах двайсет минути по-късно. Пътувах с 
автобус номер девет до „Попа“. Зимно време аз бях тази, 
която прокарваше пъртината от входа на блока през градин-
ката до кварталното основно училище. Оттам до спирката 
на автобуса вече можех да ходя и по шосето, което беше 
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изчистено, не, не чак до асфалт, но се вървеше по-лесно, 
снегът поне беше утъпкан. Носех син вълнен чорапогащ-
ник, синя престилка от тънък памучен плат до коленете и 
бяло яке до кръста, без пола под престилката. Майка ми все 
викаше по мен, че ще ми изстинат яйчниците и един ден 
ще трябва да ходим по доктори, за да имам деца. Днес имам 
дете и опасенията ѝ не се сбъднаха, макар да не минахме 
без лекари, за да се появи Томи на белия свят. Ала кое дете 
днес се ражда самò? Дори и в самолет да се случи, все ще се 
намери някой съдов хирург или хематолог, който да изрови 
от дълбините на паметта си познанията от втори курс сту-
дент по медицина и да помогне на внезапно захваналата да 
ражда пасажерка.

Не съм мислила, че правя нещо нечувано заради това, че 
оставям смълчаната къща да спи още час или два, дори в 
събота, а аз излизам навън – сама в тъмната още, ледена 
утрин. Даже ми беше хубаво. Свободно едно такова, като 
в нови обувки, купени с номер по-големи, за да стават и 
напролет. 

На петнайсет пропуших в едно село на пет километра от 
Турция. Бяхме на бригада там, в граничната зона, беряхме 
грозде по цяла седмица. Чак на четиринайсетия и после на 
двайсет и осмия ден ни дадоха почивки. Още две бригади 
преживях като ученичка, но такова чудо без отдих не ми се 
случи повече. А после пристигна демокрацията. 

Бригадирският труд беше нормален за моето поколе-
ние – полска работа, непривична за градски деца, с еле-
менти на военизиране, съревнование, удряне на съвест, 
тайни любови и какво ли не. Но на онази първа бригада 
ни скъсаха задниците съвсем буквално. Как, защо стана 
така – ще си умра, без да разбера, ала тогава и аз, и доста 
от съучениците ми пропушихме. Издишвахме си дробо-
вете на едни струпани дърва зад селския училищeн двор, 
учехме се да псуваме, дори момичетата, обсъждахме ко-
мандира и коменданта – двама юнаци от Медицинска ака-
демия, които по линия на комсомола ни юркаха из лозята. 
Та като се върнахме у дома, остана навикът да се събираме 
преди училище за по цигара в някое от дворчетата около 
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гимназията, а после отивахме да играем физзарядка от се-
дем и десет до седем и двайсет и пет – лятото на двора, а 
зимата в класната стая. Наоколо вонеше на „Арда“, в най-
добрия случай на „БТ“ (ако изобщо може да се направи 
разлика) и учителите викаха по нас, но за да се оправи 
въздухът, трябваше да изгонят целия клас, а как се гони 
цял клас от първия час?

Сава вече не пуши. Аз също. Макар понякога да ми се 
иска да запаля, особено с чаша хубаво вино, бързо се сещам 
за неизбежното главоболие и се отказвам. 

А е толкова джазово да изпуша вечерта една цигара на 
зимния ни балкон, да прехвърля събитията от деня през 
ума си и да си мисля за всичко хубаво, което ще се случи 
утре. Или да гледам единствената звезда, която едвам се 
вижда заради неоновите лампи в ниското, и да си предста-
вям, че съм нещастно влюбена... 

Ала аз не съм. Искам да кажа – не е нещастно. Може дори 
да не съм влюбена, но след една определена възраст и син 
тийнейджър е по-скоро неестествено да си мисля за влюб-
вания. Камо ли да обсъждам темата на глас. 

―

Най-после Томи се прибира от училище. Разменяме тра-
диционни реплики: как си, как мина, нещо специално? Не 
задавам въпроса, който най-силно ме вълнува: кое го е на-
карало да се върне до училището?

Той също не подхваща темата и аз започвам да съставям 
анкета на възможните отговори на въпроса „Защо мълчи?“ 
в ума си:

а) защото не е важно;
б) защото е важно;
в) защото е ужасно важно и затова не знае откъде да за-

почне;
г) защото изпробва границите на моето търпение;
д) защото вече не иска да споделя с мен;
е) защото за пръв път ще ме излъже;


