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Днес Серьожка има празник. В детската
градина. Затова сутринта стана бързо и
мушкайки краченцата си в пантофките,
хукна към тоалетната. Мрънкаше под носа
си веселата песничка, която трябваше да пее
заедно с Ленка Шокин. С края на окото си
забеляза, че на облегалката на столчето му
висят бяла риза и „празнични” панталонки.
От това радостта на Серьожка стана по-го-
ляма и нетърпеливо започна да крещи зад
вратата: „Мамо, татко, нали не сте забрави-
ли? Днес в детската имаме празник! Ще дой-
дете, нали?”

Майка му и баща му вече бяха станали и
всеки се занимаваше с каквото трябва:
майка му приготвяше нещо в кухнята, а ба-
ща му се бръснеше. Всеки от тях се старае-
ше да бъде колкото може по-шумен: нека
той (тя) да чуе, че тя (той) не обръща на не-
го (на нея) никакво внимание, че с пре-
небрежение се отнася към това кой, на кого
и какво говори. Но Серьожка не можеш да
го прекараш. Той знае, че работата не е
проста – вчера мама и татко за пореден път
се сдърпаха и сега се надуват един пред
друг. На Серьожка му беше приятно, че
всичко разбира (та той беше вече на 6 го-
динки), затова лукаво се усмихна и започна
да ходи подред ту при единия, ту при дру-
гия, стараейки се бързо да ги помири:

- Мамо, какво ще ми облечеш?
- Питай баща си, той всичко знае за теб!
- Татко, помогни ми да си вкарам копчето!
- Нека майка ти да ти го вкара, тя е най-

умната вкъщи!
Серьожка не се предаде. Той изтича при

баща си да го прегърне, но неочаквано зака-
чи кабела на електрическата самобръсначка
на баща си и жуженето й рязко спря. Се-
кунда по-късно се раздаде глухият плясък
на шамара – баща му го зашлеви по врата.
Въздухът задави Серьожка, в очите му
бликнаха сълзи. Много му се искаше да
заплаче, да избяга при майка си, но се овла-
дява. Бавно отиде в стаята. „Добре…– по-
мисли си той – Татенце, не е нарочно. Може
пък мама много силно да те е обидила?”

- Дълго ли ще се пипкаш още…? –
изведнъж чу той съвсем близко гласа на
майка си. Лицето й – посърнало, бледо, леко
подпухнало от сълзите се надвеси над него.

- Ей сега, мамо, ей сега. – каза Серьожка и
продължи да закопчава непослушните
копчета – Днес имаме празник, мамо, нали
ще дойдеш?

- Ще се обличаш ли или не? Влачиш се,
влачиш се всяка сутрин!... Ще видиш, ти!
Утре ще те вдигна в шест и половина и само
се опитай да не станеш!...

- Ти, какво измъчваш детето? – това вече
беше таткото.

- Да беше млъкнал, ангеле-хранителю?...
- Аха! Шестокрил Херувим…
- Но какво, какво още искаш от мен?
- А, нищо! Престани да се задяваш със

Серьожа! Имате странни педагогически
прийоми, госпожо учител!

Майката смени изражението си, застина
с полуотворена уста. После, като изведнъж
се изчерви, започна да говори бързо, бързо:

- На когото и да е само на тебе забележка
да не се прави!... Кой вчера наказа Серьожка
половин час да стои в ъгъла прав, защото е
набутал твоите нещастни пантофи под ди-
вана? Не-е-е… вижте го, вие, него – майката
широко разтвори ръце. Но изведнъж видя
внимателно слушащият всичко Серьожа –

ОЛЕГ СЕВРЮКОВ

ПРАЗНИКЪТ НА СЕРЬОЖКА

Е, хайде, живо във ваната! (А Серьожка се
беше скрил зад вратата на банята и слушаше)
– Малко по малко със всичко и всяка вечер
като старо винено мазе съсипваш детето,
възпитател такъв!... Възпитател! Макаре-е-
е-нко!... (майката ехидно постави ударе-
нието на буквата „е”). Сигурно при вас в
лабораторията на всеки по десет пъти в го-
дината му се раждат? За какво си мисли-
те?…

Но таткото избягна удара: – Можеш ли да
спреш? – съдейки по интонацията му, той
също „се преобърна”. А Серьожа за всеки
случай отиде по-далече от вратата:

- Ще закъснеем за работа!
- А, ти, какво правиш – за работа ли

бързаш или съобразяваш?...
- Какво ти става!?... – попита таткото,

излезе бързо от стаята и със сила хлопна
вратата. Но Серьожка успя да се хвърли в
банята и да пусне водата. Бързо се изми и
заизтрива, после забеляза, че е станало тихо.
Само от кухнята се носеха някакви звуци.
Серьожка внимателно се прокрадна
оглеждайки се, внимателно поотвори врата-
та и се стараеше да не го забележат. Така и
стана. А те – седят и дъвчат… Мълчаливо,
без да се гледат един друг.

„Сега ще ги развеселя.” си помисли Се-
рьожка, пое повече въздух и изведнъж
изскочи с пронизителен вик У-у-у-у! иззад
вратата, размахвайки над главата си
пластмасова сабя, която намери някъде в
коридора. Майка му от неочакваното му на-
падение разплиска своя чай по коленете си.
Баща му, без да обръща глава, продължи да
дъвче.

- Ах, ти, ела тука, келеш, такъв! – с тиха
заплаха проговори майката и се надигна.
Серьожка бързо се скри зад татковия си
гръб.

- На кого говоря?! – гласът на майка му
почти се превърна във вик.

Самият Серьожка никак не беше ра-
достен, че така се получи. Пък и долу живо-
тът е все така пуст, по очите му пробягаха
сълзи… Той се притисна към баща си, но
същият неочаквано се обърна, вдигна Се-
рьожка и го сложи пред майка му.

- Направи белята – понеси си заслужено-
то! – добави той и се извърна, за да не гледа
налетите със сълзи очи на малкия.

Серьожка се държеше страхливо, стоеше,

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СЕВРЮКОВ е
роден на 25 януари 1954 г. в град Ли-
пецк. Завършва през 1976 г. Геоложкия
факултет на МДУ ”М. В. Ломоносов”,
работи в института по експери-
ментална минералогия (Черноглавка),
в института „Гиредмет” (Москва),
днес е доцент в МИФИ (Москва).
Кандидат е на техническите науки,
има награди в областта на науката и
техниката.

Член е на Съюза на писателите на
Русия, на Творчески клуб „Московский
Парнас”, на Академията на руската
литература, притежава златен Есе-
нински медал (2009 г. ), лауреат е на
наградата „Златно московско перо”
(2010 г. ), на Зубовска награда (2010 г. ),
на наградата на името на Ярослав
Смеляков (2012 г. )

Девизът му е: И ти, душа, ще се
отвориш най-накрая!. . .

ЛАРИСА ТОКУН

ЧАКАМ ГОСТИ

Поразходи се настроението ми сутринта,
поразходи се – ни да го пуснеш или

задържиш.
Давай, давай, мисля си, в къщи ще се

установя.
„На гости, на гости…” започна нещо

то да стържи.

И съчинявам, изплитам думи,
думички нижа.

Набърборихсе, че кое откъде ли не се взе–
ярка басма или изтъкан американ

виждам –
по полето поле пъстро се разстели и

го превзе!

Събирам цветчетата аз под дъгата
извита –

сякаш в каната, синеоки, до едно се
вливат.

Скъпоценните думички ще прибера,
честита –

в чиста стая ще засияят и там ще
блестят живо.

Ред е в душата ми - такова успокоение,
като молитва опазена то може да бъде,
старият бабин обичай – наш, скъп,

без съмнение:
с добрите думи, ласкави, гостите не се

пъдят.
7 юли 2003

ЛАРИСА ИВАНОВНА ТОКУН е родена
в град Хабаровск. Детството и младежки-
те й години преминават на Крайния Се-
вер в Мурманска област, след
това живее в Твер. По професия е
учител по математика на анг-
лийски език. От много години
насам е в близкия до Москва град
Лобня.

Има самостоятелни пое-
тични книги, печатала е в много
алманаси и сборници: „Пра-
вославна антология на ХХ век”,
в. „Литературен вестник”, сп.
„Наш съвременник”, сп. „Библио-

текар”, сп. „Огньовете на Москва”, в.
„Лобня”, руски вестник „Единение” в Авс-
тралия и в други издания. Постоянно пе-

чата в международния
алманах „Муза”.

В градското радио „Лобня”
води авторска „Литературно-
поетична страница”, ръково-
дител е на литературно-
творческата студия за поезия
„Глагол”. Член е на Съюза на пи-
сателите на Русия, член е на
Международната Асоциация
на писателите и публицисти-
те.

ОФОРТ
На художника А. Ветров

Храм, родина. Началото на любовта:
домът на детството. Звънът камбанен…
Слънчоглед чака там тъжно-величав…
Ясно е всичко и без звук, начален.

Прозорец в света. Прозрачност и свежест.
Тънкост на линията. Душата – в чистота.
Как ни вълнува трепетната нежност –
сърдечните работи ги извършва сама.

Връщане към източника. Вярата.
Живот да преживееш – не: да мине.
Всички дарове – есенни загуби –
тежат на житейския път от нине.

Небе… Село... И заплетени съдби.
Майсторът с игла всичко до край е

извезал…
Отпечатък на сияние, на тихи дни…
С вечността в тайнствена връзка влязъл.

28 август 2009 г.

ИМЕТО

Известно е, че името отгоре ни се дава
и то съдбата като ехо призовава.
И името приемайки на синовете

свидни,
чертаем път по звездните поляни

силни.

Но ако името за случай някакъв
измърка,

а той пък лекомислено се пообърка,
то като с хлад от чужд плащ и със

студ ще ни завее:
съдбата с името животът пак ще слее.

Когато все с любов си носиш името
прието,

от майката получено в живота хубав,
светъл,

с безчестие не ще го оскърбиш за миг,
ти, даже,
че ще отнеме любовта си света, ще те

накаже.
6 януари 1999 г.

Превод от руски
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

***
На Сергей

Мой сине, извисен, обичам те аз с болка.
Търпението мярка е, а гордостта –

наслада
за нощниге тревоги, за раните със сол
надежда моя си, за мен си всичко: и

награда.

Ще излетиш ти гордо вече от гнездото
и ще се хвърлиш в лошо време смело

в бездната.
Ни ласка, нито повик, ни юзда за злото
ще ти помогнат пред лавина – след

миг изчезнала..

Съвет да дам все искам аз, да те
поддържам –

над тебе рамо да поставя като в старо
време,

а може просто и с шега, щом не
издържам:

„Не се предавай – на природата си
цар: без племе!”

… Но думичка да кажа аз не смея,
сине,

мълча си тук и биенето на сърцето
спира.

И в страх за тебе, милия, сега немея:
в живота влезе, ти. Това е твой живот–

извира.
Юни 1995 г.
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От стр. 7
отпуснал глава и сълзичките му
бавно пълзяха по бузите. Но май-
ката не забелязва нищо и болезне-
но, три пъти под ред удари
Серьожка по ръката – Ето ти, ето
ти, ето ти!... Марш, да се обличаш,
че пакще закъснееш за градината!

Задъхвайки се от сълзите си,
малкият хукна. Известно време
постоя във ваната, пиейки на
малки глътки вода, за да се
успокои, изми си лицето.След това
бързо надяна ботинките си, сложи
си шапката, палтото и в очакване
на родителите си, започна да вози
някаква играчка в коридора,
клекнал над нея.

А в кухнята родителите му още
няколко минути продължиха да се
хранят мълчаливо, избягвайки да
се гледат един друг в очите.

- Да ти налея ли още чай? –

ПРАЗНИКЪТ НА СЕРЬОЖКА

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН

* * *
Жалко за топлата лятна обвивка!
Кратко е лятото и неустойчиво.
В краят си юли е с ярка усмивка –
плясък спокоен под веслата слънчеви…

Цветя, цветя... Нощната ни светлина…
Гъсти сенки от липите високи...
Влюбените бълнуват целувки сега
и жени с мургави колене, широки.

Ще изтънее и този нежен ден,
няма да благоухаят тук тревите,
плачливият облак с мъгла зареден
ще загаси езерното сияние, свито.

Дълготраен студ утре, сивият цвят –
в своите обятия ще ни обхванат.
След белия клин – по следите назад
с тъга в миналото ще гледам, схванат...

* * *
По зелените алеи бродя
и вечерната прохлада дишам.
Покрай езерото не жалея,
гледам гладката вода – надничам.
Да си спомням, да тъжа не искам,
че сърцето от тъга стопи се.
Просто в синьото небе се взирам,
в благодат зелена потопих се.
Въздух неподвижен, клони тихи,

Валерий Василиевич Хатюшин
е поет, белетрист, критик,
публицист. Главен редактор е на
списание „Млада гвардия”. Роден е
през 1948 г. в Ногинск, Московска
област. Живял е и е работил в
Сибир, на строителството на
газопровода „Север–Център”, на
изграждането на КамАЗ. За-
вършил е Висшите литературни
курсове в Литературния инсти-
тут „М. Горки”.

Първата му стихосбирка: „Да бъдеш чо-

век на земята” излиза през
1982 г. От 1986-та е член на
Съюза на писателите на Ру-
сия. Стихотворения, разкази и
статии публикува системно в
списанията „Москва”, „Наш
съвременник”, „Млада
гвардия”, „Слово”. Автор е на
много книги, лауреат е на
международните литера-
турни награди „А.П.Плато-

нов” и „М.А.Шолохов”. Живее и твори в
Москва.

птиците мълчат си, залез – пламък...
. . . Мило детство, село родно – ти си:
баба, мама – млада, брат ми – камък.
Жива е реката – утешимо...
Господи, защо ли да се вайкам?…
Близко, видимо – невъзвратимо
е полето… и щастлива – майка ми...

СЪКРОВЕНОСТ

В сянката на прохладния облак
моята пейка в парка ме чака.
И тайните: на душата скръбта,
нашепвам й съкровено в сумрака.
Много пъти в по-стари години
идвах сам от града – все на нея,
от безумствата, скрил очи сини,
с горски приятели, да живея.
Под тях – в слабия, монотонен шум
си измислях много думи наум:
срещу естрадни вопли застанах,
на ствол – и със стихове, останах.

Кръжаха птици над мене ниско,
жужяха пчели – работни, чисти,
хранех белки – от ръка направо,
гълъби гукаха буйно, здраво.
Ето, сега – в листа на утрото
с възхита нова гледам чудото:
от клонки в трошливата тишина
стихове литват към мойта глава.
Когато се стъмни, ще си ида –
неразбория, грохот да видя.
Но в залеза на утрешния ден
пейката в парка ще чака пак мен…

* * *
Тази вечер се прощаваме с топлото
и ще мога да си спомня много, много.
Чайка плавно ще кръжи над езерото,
ще крещи за забравеното до Бога.
Тъжна вечер – на прощаване с листата:
и въздухът е беззвучен, неподвижен.
Новият – есенен зелен покой – с дата,

но с всеки ден е все по-близък, загрижен.

Ще отлети, ще отшуми листопада,
по-малки ще станат небето и света.
И на това бързо лято за награда
ще изгасне последният залез в нощта.

Езерото синьо стъкло ще стане
и остър вятър гласът ми ще изстуди,
в паметта ми през зимата ще остане
вечерта на прощаване с летните дни…

* * *
Докато майката е жива
ти не си сам на света –
има при кого да идеш,
да й занесеш вестта.
Верни нека да ти бъдат
днес жена, деца и братя,
но животът тъй ни съди:
не предава майка, свята.

А щом майката си тръгне,
ти душевно се разлагаш
в собственото аз си вързан –
няма вече да избягаш.
Светлината намалява
и руши се там преграда:
ти – смъртта… И скръб навява
майчиният път след прага.

Превод от руски
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

попита майката вече тихо.
- Налей ми. Ако не пиеш чай,

откъде да събереш сили? –
отвърна бащата и в гласа му се
промъкна нещо плахо, несигурно,
подмазмащо се. – Да ти направя ли
сандвич?

- Направи. – майката уморено
отпуска ръка – Трябва да отида да
се преоблека. Сиво ми е, противно
ми е, даже не ми се иска да стана!

- Давай, аз ще те отнеса. – каза
бащата, усмихна се и изведнъж
рязко се изправи и хвана майката
за ръката.

- Пусни ме, простак! – произне-
се тя, но слабо се съпротивляваше,
смеейки се с някакъв много хубав
и щастлив смях – Ей, пусни ме,
Коля!...

- Няма да те пусна! Сега ти си
моя. Където поискам, там ще те
отнеса!...

Лицето на майката порозовя и
тя прегърна врата на мъжа си. Ба-
щата бавно излезе от кухнята. Се-
рьожка, свил се на топка, седеше в
предния ъгъл до вратата. Те не го
видяха и влязоха в стаята. „Поми-
риха се!” с облекчение си казва Се-
рьожка и весело извика (само че
гласът мупредателски потрепера):

- Татко, мамо, аз вече се обля-
кох! И не забравяйте, че днес
празникът е в 12 часа.

Майката и бащата излязоха от
стаята усмихнати. Бащата бе пре-
гърнал майка мупрез рамото.

- Серьожка, - ласкаво каза май-
ката – Кърпичка не си забравил,
нали?

Серьожка пребърква джобове-
те си и весело отговори: - Разбира
се, че съм забравил!

- Ето ти, малкия – и майка му
му подаде чиста, белоснежна
кърпичка.

Бащата приятелски потупа Се-
рьожка по рамото:

- Е, старче, ще покараме ли днес
велосипеди, а?

После тримата излязоха навън.
Серьожка държише за ръце роди-
телите си и бърбореше нещо без
задръжки.

- Не забравяйте – още веднъж
сериозно им напомни и на двама-
та преди да влезе в групата си –
Днес е празникът и с ЛенкаШокин
ще пеем една песен. Ще дойдете,
нали?
Те кимнаха в знак на съгласие и
Серьожка – щастлив, хукна към
децата.

Превод от руски
ГЕРГАНА КИРЯКОВА

Художник Ирина Горностаева - Абрамцевска поляна Художник Ирина Горностаева - Суздалско дворче

Ирина Горностаева е млада и
известна руска художничка. Роде-
на е в град Ярославл, започва да ри-
сува от 5 годишна възраст. Учи в
художествено училище, в училище

по изкуствата, завършва Руската
академия за живопис, скулптура и
архитектура в Москва през 2006 г.
През 2008 г. побеждава за номинация-
та „Аплодисментите на журито”

на изложба в Централната изложбе-
на зала в Москва – наградена е със
златна статуетка. В момента ра-
боти с театрите в Москва, както и
по създаването на серия от анима-

ционни филми, активно е ангажи-
рана и в много интериорни дизай-
нерски проекти. Много време
отделя и за живопис като в своя
албум включва портрети, пейзажи,

натюрморти, исторически ри-
сунки, рисунки от натура, копия
на известни картини. Ирина
Горностаева е добре известна като
художник в България.
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***

Сега у нас липи ухаят медни
и локвата е влюбена в небето,
и зад съседските огради – средни,
расте на ябълка луната, ето…

Ти идвай си. Създават много грижи
затворените, лесни градски кухни.
При нас на бора кукувица вижда
за кукувичетата дом и букли.

Животът тук е! И всякакъв е той.
Понякога и страшен е, и хубав.
С всеки миг изтича живият порой –
прекрасен е и няма друга грижа.

И само тук – в полето, има воля,
душата, страдайки да опознава.
Липите с глас камбанен са отколе –
старица пред вратата обич дава.

***

Ще мине всичко и ще стане веднъж
всичко, което искаме или не.
В небето се вглежда всеки голям мъж,
но не всеки чете по това небе.

С раждането на всеки – причастие:
светът дарява и мед, и отрова,
временни радости, че и щастие,
вечен хлад от една горска утроба.

Иначе в света не може да бъде
и го приемаме този свят такъв.
Пред земя и хора поклонът – съд е.
Кой съм аз: любимият или съм – блъф.

***

А този ден през лятото горещ е.
И на реката – в пясъка – ронлив.
Детска топка, забравена и смешна
тъгува под върбите с въздух свит.

И ето тя едва, едва изтърсва
умората останала от век…
Дойдох да седна без сега да бързам
и ромона да чуя воден – в пет…

Как всичко идва: детски смях сърдечен,
далечни ветрове през месец май.
Пред тъмни сенки на тъга отнесен
ще плувам в хладната вода безкрай.

И ще замижам пред лъчите коси
видял как пускат корени в брега,
а през мъглица бледа ручей носи
халатът воден, плуващ в дълбина.

Вината за това не носи никой,
че тъжно тук е – в този слънцепад.
Висок, пустинен полет птичи
като сено се пръска, гърбав, млад…

В полето погледът ми не се спира
на нищо в светналата равнина.
Дървета с водни гърбове избират
и паяжините покрай река…

ПОТОП

Трещяха мълнии. Мъглата се разкъса.
И рукна черният простор!
Навред край нас кипи вода, светът се въси
и се надига стон пред глух и сляп позор.

Разпръскват се и ябълки в градината,
от гръмотевиците зли обезумели,
трошат се клоните в оградата в миг срината,
край къщите се трупат паднали, прострени.

Небето като че ли гвоздеи над нас кове
с гнева и яростта дъждовна на водата,
неотвратимо, злобно тя сега се вре
навсякъде в градината и сред тревата.

И кръстят се, уплашени са всички,
ридаят в грохота на този дъжд, в мъглата,
че равнините ще изчезнат, всички пойни птички
водата ще залее днес всичко вече по земята.

И ще потънат, ще изчезнат даже планините
в дълбокото ще паднат страни и векове,
оставяйки света все още млад с мечтите –
единствено на облаци и на далечни ветрове.

На облаците само, на далечината – просто е,
така са волни и сърцето, и очите,
и нека за звездите своята любима песен пеем
и нов път да проправяме по небесата, свити.

***

В самия край на месец май,
тополовият пух, когато плува,
тук пеещата свирка на трамвай
чак до провинцията своя глас надува.

Не спира тя в света ревящ
със столични и с местни викове.
Като петела кукурига – все не спящ,
от миналото ни към нови дни се взира.

Забравила и власт, и тленност
не е загубила дълбочината на слуха.
Америка е до коляното й – ценност –
и жилав репей зад оградата в нощта.

Тя снема есенните дъждове над зелето,
пчелите праща всеки ден за мед.
И там, където, за да не ни е тъжно времето –
отново е така: картофите цъфтят.

***

Да живеем трябва, да се радваме на живота
и да се наслаждаваме на всеки нов ден,
защото никой не знае докога ни е вота –
колко ще преживеем, ще паднем ли в плен.

Ще удари гръм тук, тревите сами ще побягнат –
днес всички живеем накрая на бездната,
цветът на ливадите не е само слава излегната,
а се усмихва в душите ни, свети в мечта – звездната.

Поогледай се! Виждаш ли, още една минута премина
и с минута сега стана по-кратък векът ни.
Животът върви – на воля тече си и

без страх се излива…
И ту есен, ту първи сняг хората на

възрастта викат ни…

Колко ли думи са заровени в разораните ниви,
където се опиват и житни растения и цветя!
И живота на колко хора спи под бодили
така и недостигнали мечтите си от съня.

За тях тук е тъмно и тъмно – хиляди пъти…
Животът им е животът сега… Бъдещето – в мъгла…
И ходят хората, ходят до гробищата –
търсят своето място по земята и по света.

Превод от руски
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ЕВГЕНИЙЮШИН

Eвгений Юриевич Юшин е
роден през 1955 г. в град Езеро,
Московска област. Детските му
години преминават в рязанското
село Лужки. Училище и педагоги-
чески институт завършва в
Улан-Удз. Работи като редактор

в Централния дом на културата на железопътните ра-
ботници в Москва. Няколко години ръководи и литера-
турния клуб „Магистрала”. От 1986 г. работи в
литературното и обществено-политическо списание
„Млада гвардия”, където в началото ръководи отдел пое-
зия, после става зам. главен редактор, а от ноември 1999 г.
– главен редактор, в момента отново е редактор на също-
то място.

Стиховете на Е. Юшин присъстват постоянно в цент-

ралния печат – списания, алманаси, вестници, излъчват се
по радиото и телевизията, превеждани са на български,
немски, френски език. Автор е на десетки стихосбирки.
Лауреат е на редица литературни награди: Общоруска
награда на името на Александър Твардовски на Съюза на
писателите на Русия (1998 г.), наградата Александър Невс-
ки „Верните синове на Русия” (2002 г.), Международната
литературна награда „Андрей Платонов” (2005 г.), Голяма-
та литературна награда на Русия (2008 г.)

Художник Ирина Горностаева - Слънчеви зайчета

Художник Ирина Горностаева - Езеро
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Аз препуснах бързо към сво-
бодното място във вагона.
Странно, че още не го бяха заели
– не го бяха видели бабичките, не
го бяха издирили студентките,
не го бяха завладели с бой мла-
дите момчета, приличащи пове-
че на бронетранспортьори,
отколкото на хора с човешка
същност.

Седнах, въздъхнах и обходих
с очи съседите си. От едната
страна – спяща жена с палто от
нутрии, с кожена шапка, скрила
челото й, в ръката си с вестник,
сложен непрочетен. Спи
щастлива и доглежда последния
си сън. Може да е за любов, а
може да е и за зелева чорба или
за борш. От другата ми страна –
лице от кавказка националност.
Красиво, младо!

Къде ли отива с метрото? Той
трябва да е в планината, на кон,
през планински проход да се про-
вира към любимата си. И тя,
притворила очи от смущение или
от страх, изведнъж да види в него
храбрия ездач на буйната си ра-
дост. Пристигна! Дойде на кон!
Кражба ще има – за любовта! Ще я
направи своя любима жена и ще
заживеят за славата на бащиния
мурод.

Пред кавказеца на пода стои го-
ляма кожена чанта. Навярно носи
в нея стока за пазара. Но, едва ли.
Пазарниците използват чанти
направени от мушамян, сив, на
тесни ивици плат. Такава чанта е
опознавателен знак на днешния
търговец, който не е в малко
пристроено магазинче, а се е
приспособил към улично-па-
зарната амбуландщина. Зимният
вятър да го духа, лятното слънце
да го пече, дъждовете на три сезо-
на в годината да го поливат безпо-
щадно той си стои с нея и гледа в
очите на жертвата – купувача. Но
не за търговците е думата…

Чантата на кавказеца има вид
на полуспортна чанта. Полу –
защото в нея може да се по-
мести всичко необходимо за
футбола, хокея, джудото и про-
чие, но такива чанти се ползват
и от учащите се да нахвърлят в
тях книжки, тетрадки и всичко,
което е мило на юношеското
сърце. В домакинството тези
чанти също играят определена
роля. Обикновено мъжете ги
носят гордо, показвайки с целия
си вид: по света върви човек,
който храни семейството си.
Носи за вкъщи или от вкъщи –
на някои жени, както им про-
върви. Жените също обичат та-
кива чанти: леки, но затова пък
събиращи много нещо. Върви
дама с тежката чанта и сърцето
й е радостно: купила, доставила,
взела, намерила е, сега ще
обезпечи мъжа си с всичко
необходимо. Мъкне бедната тя
това чантище и ръцете й се
разтягат до земята, а пръстите й
изтръпнали – не може да се
изправи и гърбът й е превит:
още малко като че ли на всяко
клонче ще се поклони. Тежък е
животът на жените – обикнове-
ните, без мъж-бизнесмен, без
неговата „тойота–мерцедес” или
друга някаква японо-немска
марка.

Всъщност, аз се отклоних. На
мозъка му е необходима ми-

нутка за осъзнаването на стра-
ха. Лицето с кавказка нацио-
налност се вози във вагона на
метрото с голяма черна чанта в
спортен стил. Какво има в тази
чанта? Аз разсъждавам – аз съм
просто, жена, без мъж-
бизнесмен, без японско-немска
кола, бързаща за работа към
осем и тридесет, за да мога
активно да се проявя там до пет
часа, да се впусна после по мага-
зините и след това в кухнята да
приготвям семейната вечеря,
после да мия съдовете, да посе-
дя пред телевизора, между дру-
гото – да угаждам на мъжа си и
да му създавам добро настрое-
ние, да удовлетворя неговите
потребности и накрая да потъна
в блажен сън, на когото само си
оставам почти пълна стопанка.
Ако сънят ми, разбира се, не се
изкриви и не ми подари нещо от
филмите на ужасите. На мен –

такава жена – ми е ясно: в
чантата има взривател, ки-
лограм тротил, опаковани
гвоздеи и винтове за по-голям
ефект. Цялата тази адска смес
ще се разлети мигновено с едно
пламване, след което от мен ни-
що няма да остане – все пак не-
що ще остане, но то ще бъде
разкъсано, овъглено, окърваве-
но и напълно невъзможно да се
събере.

Кажете ми: „Миличка, изле-
кувай се най-после от тези
мисли”. По-добре е да кажете:
„Милички, руски жени –
московски, питерски, калужки,
красноярски, жени по цялата
матушка Русия, лекувайте се
навреме!”. И тогава ние ще отго-
ворим: „Всички ние трябва да се
лекуваме – във всяка къща и
във всяко селце и град, участва-
щите и неучастващите в много-
годишната кланица, трагично
установила се в нашата страна,
всички, които я поддържат на
думи и на дела, и тези, които не
я поддържат! По всеки от нас е
ударила тази война!”

Ето че седя аз до кавказеца и
неговата страшна чанта. И
разсъждавам: да стана и да оти-
да на другия край на вагона –
няма да ме спаси! Да сляза от
вагона и да изчакам следващия
влак? А, ако тук нищо не се слу-
чи, но лошото стане изведнъж в
онзи влак, който ще дочакам?
От такъв страх като заек в гора-
та, по вагоните няма да се
наскачаш. Остава ми да се надя-
вам, че „Аллах е велик” и няма
да позволи на този красив, не
знам как при нас попаднал мъж,

да се самовзриви.
Седя и не ставам, не замина-

вам и не се връщам.Отивам по-
нататък и за всеки случай се
прощавам с тези, които обичам.
Първо на първо – с баща ми.
Той е още жив и със здрава па-
мет, има силен дух и се добли-
жава до осемдесетте. През
Отечествената се е сражава за
Родината. В неговата рота кой
ли не се е сражавал рамо до ра-
мо с руските войници. Имало е
киргиз, таджик, чеченец, грузи-
нец. Всички те, отбелязвайки
Победата, ежегодно се срещаха в
нашия дом. От детството си
помня чичо Алихан, винаги
спорещ с баща ми за справедли-
востта за заточаването на че-
ченците. Баща ми считаше, че в
условията на войната това било
необходимо и даже, правилно.
Чичо Алихан, връщайки се от
фронта, в родния си край не по-

паднал, а търсил семейството си
в степите на Казахстан. На мен,
тогава глупаво момиченце, не
ми беше ясно как този кавказец
живее в Казахстан. И никой не
искаше да ми обясни.

Поглеждайки с очи настрани,
баща ми между другото отсече:
„Той се оказа нужен там – и
после, гледайки ме втренчено,
решително допълни – Родината
го изискваше!”. Чичо Алихан
умря преди двадесет години без
да доживее ни да се върне на ба-
щината си земя, ни да види
ужасната война, разразила се
между нашите народи.

А моят баща живее на село –
печка си пали, вода от самовара
си носи, с кучетата понякога ще
си постреля и с някакъв Борю-
сов разговори ще води. Не може
да разбере какво стана и защо е
рухнал света „труда и щастието”
– крепостта, в която сляпо е
вярвал. „Татко, да отидем в гра-
да. – моля го аз –

Заедно ще живеем.” „Не. –
отвръща той – Тук аз сам съм си
стопанин, тук е простор, тиши-
на, а във вашия град стана по-
опасно, отколкото по време на
война. В мирно време взривяват
къщите. Аз своето го отвоювах.
Но, ти, дъще, се пази.” Аз себе си
пазя, татко, но за всеки случай,
не си спомняй за мен с лошо.
Извинявай.

Извинявай и ти, Паша! Колко
много неща ще тежат на душата
ти: жена си загуби, погреба я да-
же за едното нищо. А и още –
ще трябва да се добереш до

компенсационна справедливост.
Малко пари е възможно да по-
лучиш. Но ще върнат ли те се-
мейството ти, работливата
другарка, гледания ти дом, спо-
койствието и увереността в
утрешния ден? Ние с теб, Паша,
добре живяхме. Е, спорехме по-
някога, наистина, аз подвиквах
по тебе, демонстрирах недо-
волство от недодялания си мъж.
Но в душата си винаги знаех: ти
за мен си най-похватен, ти си
един-единствен! И болката ми, и
радостта ми, и щастието ми, и
любовта ми!

Какво е любовта? Хубаво е да
я чувстваш, когато живееш в
богаташки дом, необременена с
вечните грижи, обслужвана от
маски и масажи, пременена в
модните общи съждения-
еднодневки. Веднага, изведнъж
такава любов олеква, когато са-
мо едно от изчислените условия

пропадне. „Ето, нея я имаше и я
няма.” – както се пее в пе-
сента.Да обичаш, това значи – в
мъка и в радост да сте заедно, в
печал и в щастие – каквото
съдбата поиска – от нея не мо-
жеш да се скриеш. Това е
съвместната грижа за децата.
Това е общото желание да се
живее и да се преживява всичко
заедно, каквото и да е то! Не
знам, Паша, отговарям ли аз в
твоите очи на възгледите ти за
любовта. Самият ти, отговаряш
точно на моите възгледи. Сега
ще ти се наложи сам нашата лю-
бов по земята да носиш. Изви-
нявай!

Катенце, дъщеричке моя, не-
дорасла. Колко години вече ти-
чаш по земята, мислейки се за
възрастна. И не само ти се
мислиш за такава, и другите го
виждат. Само аз знам какъв ка-
мък от неувереност е скрит зад
видимо здравия ти и борбен дух
на девойка, смееща се високо,
красавица. Извинявай, зорнице
моя, че не ти помогнах да видиш
щастието в този Серьожа, който
се втурна в нашия дом от Калуга

и те откъсна от грижливите ро-
дители. Не ми трябваше на мен
тогава на живот и смърт да се
боря с него за тебе. Да бях знае-
ла в тези години, Катенка, че
променям твоята съдба. Сега ти
си красива, самостоятелна, на-
пълно независима и… самичка.
Можех да разгоня всички обла-
ци над тебе, да събера в юмрук
всички твои бури-урагани, бих
могла да намеря твоя Любим,
Единствения! И да го донеса на
трон пред очите ти, лазурни.
Живота си ние сами си го пра-
вим. Дръж се, момичето ми и
знай: за теб ще продължа да се
моля и тук, и на небесата, ако
попадна там. Ако пък не, то и в
ада ще сляза да моля за твоята
съдба: подкрепи моята дъще-
ричка, защити я от беди и не й
давай да напусне живота, без да
го преживее със своето се-
мейство, без да роди детенце,
без да разбере какво е животът
– това значи да обичаш тези,
които са до теб!

Сутрин отивам на работа, а в
главата ми лазят тежки мисли,
защото не сме защитени от беда-
та, която ще докосне жителите на
взривения дом, пешеходците в
подземния подлез, пътниците в
тролейбуса или в метрото. Ни-
кой от нас няма да се спаси!
Намразих аз което и да е лице с
кавказка националност, дори и
това лице да страда. Разбит и
разграбен роден дом, убити или
изчезнали роднини, разпилял се
народ по различни страни. И е
принудено това лице да се скита
по света, да проси и да се моли.
И не може то да защити от не-
щастия своята жена и детенце!
Виновно ли е това лице, че и в
метрото, и на улицата, и в авто-
буса, и навсякъде от него се
разбягват като от чумав и ако
нещо се случи, него подозират,
него обвиняват? Лица с кавказка
националност и лица със сла-
вянска външност, не се убивай-
те един друг! Преди двеста
години умен човек, на когото
според семейното предание де-
дите му били от татарски
произход, постъпил на руска
служба, казал: „Взаимната нена-
вист на два народа рано или
късно ще завърши гибелно за
единия от тях.”

Седя, треперя, боя се, проща-
вам се. А младият мъж с краси-
вата южна външност, в кого е
съсредоточена силата на висо-
ките кавказки планини и бурно
носещите се снежни лавини,
стана и излезе на поредната
станция. И черната чанта отнесе
със себе си! Нещастието мина
съвсем близо!
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