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Нощ. Далечен, протяжен, самотен писък на гайда –
като плач на ангел в запустяла катедрала. Косо по диагонала на сцената – огромен двукрил железен портал,
върху отдалечаващата се към дъното на сцената бетонна стена стърчат колове с бодлива тел, встрани от
портала на близката към публиката стена има малко
прозорче, защитено с желязна решетка. Високо над
портала мъждука мръсна електрическа крушка и
осветява намиращата се под нея ръждясала табела с надпис: ЗАТВОР. От противоположната страна
на сцената влиза мъж на средна възраст, през рамото
му виси голяма торба, в ръката си носи старомодно
дървено или мукавено куфарче, оглежда се, ослушва
се и крадешком се приближава към портала, опитва
се да надникне през прозорчето, но то е затворено отвътре с железен капак, провира ръка през решетката
и натиска капака, но той не се отваря. Отдръпва се,
колебае се, връща се отново към прозорчето, провира
пак ръка през решетката и почуква по железния капак.
Чака. Прозорчето не се отваря. Колебае се. Почуква
пак. Пак никой не му отваря. Чука по-силно. Пак никой. Чука още по-силно. Внезапно светват прожектори от двете страни на портала, човекът понечва да
побегне, железният капак на прозорчето се отваря с
трясък, преувеличен от тишината, човекът се заковава
на мястото си като прострелян, после бавно обръща
глава назад към прозорчето и чака – нито звук, нито
движение; прави крачка заднешком, приближава се на
пръсти към прозорчето, мъчи се да надникне през решетката, но вътре е тъмно, не се вижда нищо; шепне:
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– Петре... (Мълчание.) Петре... (Мълчание.) Петре,
ти ли си? (Не му отговарят.) Господин Петров! (Мълчание; след пауза – шепнещ вик.) Петреее! (Дълго мълчание; шепот.) Аз съм, бе – Райчо. (Мълчание.) Райчо
съм. (Мълчание.) Райчо от килия 112. (Мълчание.) Абе
я не се прави, че не ме познаваш, ей ме на! (Върти лицето си насам-натам, за да го осветят прожекторите.) Видя ли ме? (Мълчание.) Петре... (Мълчание; губи
търпение.) Обади се бе! (Мълчание.) Абе който и да си,
не може да не ме познаваш, 19 години търках тука наровете, Райчо гайдаря, ей я гайдата (показва гайдата в
торбата), мен тука и умрелите ме знаят. (Мълчание.)
Не се прави, че те няма, чувам ти дишането, хайде, покажи се, че положението е фатално. (Никой не му отговаря, няма да му отговори до края.) Ако чуеш защо
съм дошъл, ще умреш от смях... (Понечва да се разсмее, изведнъж млъква, вика ядосано.) Отвори бе!..
Чука нервно по капака на прозорчето, чака,
никой не му отваря.

– Хайде, отвори, утре ще се разбера с началството
кое как, аз съм свой човек, не съм някой навлек, хайде,
отвори, че замръзнах, навън духа сибирски вятър, чуваш ли?
Мълчание.

– Е това е трагедията на човечеството – които са
добре, хич не ги е грижа за онез, които са зле. Защото,
ако ги е грижа, ако са Човеци с главна буква, ще споделят покрива си с бездомните, залъка си с гладните и на
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света няма да има нещастни хора. Ей на, ти, например,
ако си човек, няма да ме държиш сега да треперя отвън
на студа като бездомен пес, ще ми отвориш вратата,
хайде, бъди човек.
Чака, вратата не се отваря.

– Явно не си човек. Човеците вече са дефицит. Все
по-рядко се срещат човеци по Земното кълбо, братле.
Овълчи се человечеството. Не, защо да обиждам вълците – ако сега вълк беше почукал на вратата и отвътре
седеше друг вълк, щеше да му отвори, да, вълк нямаше
да държи вън на студа свой събрат, веднага ще го пусне
на топло в бърлогата, ще му даде да хапне, да пийне,
хайде отвори, бъди вълк.
Чака, не му отварят.

– Ни човек, ни вълк. Българин. Язък ни за името!
Ти чел ли си „Българските хроники“? Вятър си чел! Ако
беше ги чел, щеше да знаеш, че българите са оцелели
през вековете, през последните 4000 и кусур години,
защото, където и да се намира българинът, защищава
българина, българинът обича българина, българинът се
радва на българина, българинът помага на българина,
българинът душата си дава за българина, българинът,
ако има залъче хлебец, веднага отчупва половинката
залъче и го дава на гладния си брат българин, ако има
една стотинка, веднага я цепи надве и я дава на бедния
си брат българин, ако има жена, ще предложи на брата
си българина да преспи с нея, ако няма жена – себе си
ще предложи, ей такова нещо е българинът за бълга-

67

рина (все по-патетично), да, българинът за българина
е брат, не, българинът за българина е баща и брат, не,
българинът за българина е майка и баща, брат и сестра
едновременно, българите ще оцелеем още 4000 години,
во веки веков, защото българинът, ако на вратата му почука българин, ще отвори вратата си широооооооооко
и ще посрещне българина с разтворени обятия, с хляб
и сол, може без сол, хайде, отвори, моля ти се, бъди
българин.
Чака. Вратата не се отваря.

– И българите, значи, свършиха. Само по затворите
тук-там можеше доскоро да срещнеш някой-друг българин, но явно и тука българите са на привършване. Хайде, покажи си поне носа, да видя, че на човек говоря,
а не на вятъра. Ама то така, както се криеш зад таз решетка, съвсем прилича на изповедалня. (Играе.) Дядо
попе, дошъл съм да се изповядам, голям грях тежи на
душата ми, една греховна, нечестива тайна, 19 години
я кътам в душата си, една тъмна, мистериозна тайна, не
смея да я призная на никого, злокобна, гибелна тайна,
ела по-насам, да не чуе някой, една съдбовна, фатална
тайна. (Оставя куфарчето на земята, сяда върху него,
долепя глава до решетката на прозорчето, шепне.) Аз
не съм убивал никого. (Мълчание.) Чу ли? (Мълчание.)
Аз-не-съм-у-би-вал-ни-ко-го. (Мълчание.) Аз бях тук, в
затвора, нелегално. 19 години. Абсолютно нелегално.
Незаконно. Разбираш ли? Не, не по погрешка – умишлено. Нарочно. Противозаконно. Аз бях тук вместо
баща си. (Мълчание.) Чу ли? (Постепенно се вживява
в разказа си.) Те се скараха със Стою говедаря в гората,
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Стою удари баща ми с кривака си през кръста, а баща
ми го закла с брадвата. Отсече му главата. С един замах.
Ей тъй – фрас! Рунтавата глава на Стою отхвръкна на
два метра в храсталака и очите ѝ мигаха ей тъй, чудеха
се какво е станало. Прибираме се обаче у дома, баща
ми вика на майка ми: тъй и тъй, заклах Стою. Казва го
ей тъй, сякаш прасе е заклал. Майка ми обаче се тръшна, почна да пищи: ами сега, ти ще си гледаш рахатлъка
в затвора, а аз какво ще правя тук, на кого ме оставяш
сам-саминичка насред планината с четири невръстни
деца на ръцете? Насред планината, понеже живеехме
в една махала край Доспат, а Стою заклания с майка
си и дъщеря си ни беше комшия. Господи, как ще ги
погледна тез клети жени в очите! – реве майка ми, ами
няма да ги поглеждаш, вика баща ми, как няма да ги
поглеждам, реве мама, като всеки ден са пред очите ми
зад плета, спокойно, вика баща ми, аз всичко съм изчислил, слушай сега: ако ме хванат, а те няма как да не
ме хванат, щото като дойде милицията, а тя няма как да
не дойде, и само като ти насочи пищова, а тя няма как
да не ти го насочи, ти ще се посереш от страх и ще ме
издадеш, няма как да не ме издадеш, познавам ти заешкото сърце, обаче внимавай какво ще кажеш, иначе ей
сега ще ти отсека главата с брадвата, както още не съм
я измил от кръвта на Стою, ще ви се смесят кръвчиците, вашата мамица, дето се вика: ще се прегърнете на
оня свят, щото много се лъжеш, ако мислиш, че не виждах как, като се срещнехте, очите ви се заклещват, че аз
защо, мислиш, го заклах – като ме погледна, видях те
тебе вътре в очите му, що щеш там ма, твойта мамица,
гола-голеничка и нагъзена? – и замахнах с брадвата, заради теб го убих, à си продумала, à съм те заклал, додат
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ли милиционерите: „Оле-ле, Божке, мъж ми и Стою се
скараха (говориш все едно си видяла), Стою го удари с
кривака по главата (не през кръста, а по главата), като
замахна втори път, в този фатален смъртоносен момент
(не, това не е за твойта проста уста, ще разберат, че
лъжеш), като замахна Стою втори път, син ми Райчо,
за да спаси баща си, го перна (не мен), го перна оня
убиец Стою изотзад по врата с брадвата.“ Точка. Я сега
го повтори, дума по дума, вика баща ми на майка ми,
до довечера да си го научила наизуст като „Отче наш“,
а на мене ми вика: ти признаваш всичко. Какво всичко
признавам бе, тате? Каквото чу, че каза майка ти. Ама,
тате, чакай бе, не беше тъй!
Капакът на прозорчето се открехва безшумно, някой
наблюдава оттам, Райчо не забелязва, продължава
разказа си.

Беше не беше – няма какво да чакам, и да не признаеш – ние с майка ти сме двама свидетели срещу
един (и ме сочи с пръст), а и кой нормален човек ще
повярва, че баща и майка могат да набедят сина си, че
е убиец? Хайде, бащата го остави, но майката! Няма
такава майка. И ще ти лепнат пет години отгоре, че набеждаваш баща си. Това да ти е за урок. Да уважаваш
родителите си. А не да мислиш само за себе си. Аз,
ако мислех само за себе си – още от гората да съм поел
направо към затвора. А какво ще прави без мене майка ти сама жена в гората с четири невръстни деца на
крехките си ръце – за това помисли ли? А за братчето
си и за сестричките си, клетите сирачета, помисли ли?
А за баща си не помисли ли? Защото мен, ако не ме
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