


на любимите ми хора
и на всички, на които принадлежат тези истории



една история стара от миналото да съживя
по света ни днешен навред да я разглася

Андреас Мапурас

уморих се вече от грешно написаната история
с всеки дъх се смалявам
искам да се преродя с едно вълнение
обагрено в цвят от майските анемонии
да се слея с полята си

Умит Инаджи

и психолозите ми казаха,
че това, което търся, всъщност е
някаква травма от детството,
прикрита,
и се отърваха от мен,
тогава се обърнах към
морето, което ни обгражда

Йоргос Калозоис
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Бележка на автора към Българското издание

Винаги са ме интригували историите на обикновените 
хора, които никога не попадат в аналите на официална-
та история. Как живеят, как обичат и как се справят с 
„обикновеното“ си ежедневие, с личните си Ватерло и 
Термопили, с болката, как се отнасят към смъртта, как 
стават заложници на обстоятелствата, страстите им 
или страстите на цял един народ. В „Албум с истории“ 
са събрани такива истории – на хора от Кипър, но по-
добни можете да чуете навсякъде по света. Наградата 
за литература на Европейския съюз подпомага превода 
на книгата, пътешествието ѝ в Европа, помага за това 
тя да стигне до по-широка публика – нещо, което ме 
изпълва с възторг и вълнение. Щастлив съм, че романът 
ще намери нови читатели в България, макар и в този 
труден период за всички ни. Днес, когато пандемията 
за пореден път ни показва колко малък е светът, колко 
еднакви са хората и техните истории.

Андонис Георгиу
Лимасол, ноември 2020
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Бележка на преводача

Романът в по-голямата си част е написан на говоримия 
кипърски диалект, като е ползван също съвременният 
новогръцки език, както и неговата архаизирана форма 
(катаревуса), която е била официалната книжовна норма 
до 1976 г. В превода е направен опит тези различия да 
бъдат отразени със стилистични похвати и избор на 
подходяща лексика. Графичното оформление на оригина-
ла, включително по отношение на употребата на главни 
букви и пунктуацията, е запазено. Там, където текстът 
на илюстрациите има отношение към сюжета, той е 
преведен под съответната илюстрация.
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 едно кълбо истории  – ела си, баба ти не 
е добре

– ела си, баба ти не е добре, обади ми се Минда преди 
малко: „мадам, мадам, бързо, бабата плюе кръв“, повър-
нала била кръв, така ми каза, бяхме в сувладжийницата с 
Агати, опашка до пътя, къде да се юрна? звъннах на вуйчо 
ти да я докара в града, да де, нали това ти викам? отиде, 
ама не ми стигаше другото, ами взе че вдигна вуйна ти, 
викам ѝ „дай ми бързо брат ми“, ма тя от дума разбира 
ли? почна си нейното „как си, Марула, какво правите?“, 
пък как ходили на маслините, пък това, пък онова, да се 
намира на приказка, „дай ми брат ми бе, жена, майка ни 
не е добре“, как не ѝ се развиках, не знам, накрая разбра, 
слава богу, какво ѝ говоря, та го повика, пратих го, нали 
ти казвам? докараха я в болницата, отиваме и ние, ти 
ще дойдеш ли?

това ми каза майка ми по телефона, баба ти не е добре, 
повърнала кръв, докарали я от село, вкарали я в интен-
зивното, състоянието ѝ било тежко, дали съм щял да 
дойда в Лимасол да я видя

– ела си, баба ти не е добре – уведоми го майка му 
един четвъртък следобед. Приели я в болница, повърнала 
кръв, тъмна, черна, състоянието ѝ било сериозно, пък и 
на нейната възраст… не довърши, но беше ясно какво 
не смее да изрече.

– идвам веднага – обеща, но успя да отиде едва в петък 
вечерта; завари майка си и вуйна си пред интензивното, 
не ги пускаха вътре освен само за малко, седяха отвън 
безмълвни; за кратко, докато го забележат, остана да 
ги наблюдава, майка му с годините все повече приличаше 
на баба му, бяха почти еднакви, щом го видя, тя му се 
усмихна уморено, може би заради цялата обстановка му 
се стори, че го гледа с вълнение, понякога имаше чувство-
то, че майка му вижда дълбоко, много дълбоко вътре в 
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него, повече, отколкото вероятно и той самият би искал, 
но така са май всички майки, сякаш има някаква особена 
връзка между тях и децата, които са родили, кой знае 
през всичките тези девет месеца на бременността какви 
химически процеси се случват и какви връзки се изграж-
дат, които продължават да съществуват години след 
това; каза им, че иска да я види, майка му влезе заедно с 
него, видя я неподвижна в леглото, закачена за уредите, 
преливаха ѝ кръв непрекъснато, очите ѝ бяха отворени, 
дали ги разпознаваше? чувстваше ли нещо? беше ли я 
страх сама в болничното легло? сама пред смъртта, как-
то всички един ден ще се изправим сами пред нея, какво 
ли изпитваше непоклатимата кира Деспина, стожерът 
на семейството им, някога същинска змеица

тръгна си от болницата, за да отиде до селото, да съ-
бере някои неща, да докара в града и момичето, което се 
грижеше за бабата, да нагледа къщата; майка му и вуйна 
му не мърдаха от болницата, макар да им бяха казали, че 
няма смисъл да стоят там, и без това не ги пускаха вът-
ре, „майка ни е, как да я оставим?“, настояваха и седяха 
там часове наред, без да обелят нито дума, потънали 
кой знае в какви мисли; докторът намина веднъж-дваж, 
симпатичен, обстоятелствен, само дето нямаше много 
какво да им каже, нищо ново, „стомашен кръвоизлив“, 
затова е имала болки напоследък, поради възрастта ѝ 
не можело да бъде подложена на операция; даде им да 
разберат и какво да очакват, „не я боли, не се притес-
нявайте“, каза им една медицинска сестра, вероятно за 
да ги успокои, а те стояха в коридора и мълчаха сами с 
мислите си – оплетено кълбо, а тя си отиваше и както 
обикновено се случва в такива моменти, животът на 
всички преминаваше пред очите им

останаха до късно и накрая си тръгнаха двете заедно, 
вуйна му и тя преспа у тях, а той, след като изпълни 
онова, което му заръчаха, се прибра и не мръдна никъде 
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повече; в събота сутринта се събуди рано, но те вече 
се бяха върнали от пазар и се готвеха пак да отидат в 
болницата; видя, че са купили маслини, халуми, вино, и 
разбра, че е за бог да прости, за погребението, ако, не дай 
си боже, се наложи; „погребахте я без време“, понечи да 
им каже, но се усети, че не е уместно; „настъпи часът 
ѝ“, прочете в тъжните им погледи; следобед реши да се 
върне в Никозия и да дойде пак, ако, да не дава господ, се 
случеше нещо; мина през болницата да им каже довижда-
не и ги завари пак там, в коридора, но по-разтревожени; 
сърцето на баба му било спряло, върнали я към живота, 
но състоянието ѝ било сериозно; току-що им го бе ка-
зал докторът и докато му го обясняваха, излезе онази 
симпатична медицинска сестра и им каза „за съжаление, 
издъхна“ и толкоз; онова, което очакваха, се случи; видя 
му се абсурдно да се съобщава по такъв банален начин, че 
един човек си е отишъл, но от друга страна му се стори 
успокоително – ако смъртта е нещо толкова ежедневно, 
сигурно преставаме да се страхуваме от нея; така или 
иначе, с едно „за съжаление, издъхна“ баба му Деспина си 
беше отишла от този свят и полека-лека споменът за 
нея щеше да бъде заличен, сякаш не е съществувала нико-
га, колко странно! вуйна му не смееше да влезе в стаята, 
влязоха той и майка му, баба му беше още с абокатите и 
системите, очите ѝ бяха затворени, сякаш спеше; майка 
му я прегърна и започна да плаче без глас; той просто 
положи ръката си върху нейната, дори през завивката 
беше студена; спомни си деня, в който майка му му бе 
разказала как е намерила убития му баща и преди да си 
даде сметка, че е мъртъв, го докоснала и усетила през 
тялото ѝ да преминава хлад, да смразява кръвта ѝ, дъха 
ѝ, сърцето ѝ, мозъка ѝ, да я сковава цялата; „хайде“, каза 
ѝ след малко, „да вървим“

погребението щеше да бъде на следващия ден в селото; 
още преди да се мръкне, всички се събраха у тях – май-
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ка му, вуйчовците, филипинката, която се грижеше за 
старата; покойницата не бе докарана за нощно бдение, 
както се е правело навремето, други времена са били то-
гава и друга е била връзката между мъртвите и живите; 
дори не я пренесоха през къщата, нито в града, нито на 
село; „мисля, че няма нужда, страх ме е, че после няма да 
мога да стъпя в тоя дом“, призна си вуйна му, съгласи се 
и майка му, но в крайна сметка проведоха бдението по 
друг начин – говориха за нея цяла вечер, седяха в кухнята, 
хапнаха нещо набързо, свариха кафе и уточниха всички 
необходими процедури: погребалната агенция, катафал-
ката, маслото в кандилото, подавките, житото, дрехи-
те; „ма нямате ли покров? не може така, ще ви дам моя, 
който донесох от Божи гроб“, предложи вуйна му; не им 
се виждаше належащо, но го приеха, щом го предлагаше 
жената! след като обсъдиха всички въпроси, се умълча-
ха, някой понечи да пусне телевизора – „не тази вечер“, 
смъмри го майка му, „откога не сме се събирали така 
всички, дайте да не се залепяме за екрана“, и след като 
нямаше телевизия, постепенно един по един започнаха 
да си припомнят отдавна забравени истории, свързани 
с бабата, с тях самите и с какво ли още не – клюки от 
селото, мълви за роднини, които не присъстваха, комични 
случки, но и смърт, огорчения и тегоби от време оно, за 
които сега, години по-късно, докато седяха всички около 
масата, не им беше толкова болезнено да си спомнят, 
всичко изглеждаше по-търпимо сега, не както тогава, 
когато се бе случило, едно оплетено кълбо от истории, 
което постепенно се разплиташе, почваше един, припом-
няше си друг, спомените им се сливаха със събитията от 
днешния ден, с нещо, прочетено във вестника или чуто 
по телевизията, останаха да си говорят до късно, макар 
да знаеха, че трябваше да станат рано на сутринта и 
да отидат на село, за да се подготвят – имаха гроб да 
копаят, сами
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щяха да я заровят при дядо му, който бе починал 

преди петнайсет години, гробът беше в старото гроби-
ще, там трактор не можеше да влезе, „ще идете вие“, 
каза майка му, „и се не бойте“, продължи, „мъртвите 
не хапят, от живите да се пазите“; трябваше да вдиг-
нат надгробната плоча, да разкопаят гроба и когато 
стигнеха до кости – „викнете ме мен, ако ви е страх“, 
да ги съберат в една калъфка за възглавница и да ги сло-
жат настрана, за да ги заровят после обратно заедно 
с баба му; звучеше потресаващо, но не беше; отидоха 
на малкото гробище на селото още в седем сутринта, 
току-що се бе съмнало и наоколо цареше пълна тиши-
на, стелеше се странен и толкова осезаем покой, че 
тръпки го побиха; бяха той, брат му, братовчед им и 
двамата вуйчовци; не се оказа толкова лесно, колкото 
си мислеха, пръстта беше спечена и твърда, умориха 
се, „е, хубава работа! така ли се копае?“, подкачи го с 
обич майка му, „сори, ама не копая гробове всеки ден!“, 
отвърна ѝ подобаващо; беше дошла по собствена ини-
циатива, нямаше им особено доверие, „бъзливци сте 
вие, мъжете“, заяви къде на шега, къде на сериозно, не ѝ 
възразиха, постепенно заставаше и официално начело на 
семейството, което и без това командваше, откакто 
баба му се бе разболяла от алцхаймер – и с право след 
всичко, което бе преживяла и изтърпяла, беше най-сил-
ната от всички или поне така изглеждаше, обаче като 
видя черепа на баща си, дори и тя не издържа: „стига, 
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достатъчно, да вървим!“, трябваше да се върнат в Ли-
масол и да съпроводят обратно катафалката с баба 
му; гробът в крайна сметка се оказа плитък и насред 
погребението се наложи брат му да скочи вътре и да 
изкопае още малко пръст, „искам да я видя за последно“, 
използва момента майка му и той, ще – не ще, остана 
с нея да гледа мъртвата си баба; за първи път му се 
случваше да бъде толкова близо до смъртта и слава 
богу, не беше толкова страшно, колкото си мислеше, 
може би защото очакваха такъв развой и подсъзнателно 
отдавна се бяха подготвили за кончината ѝ – не като 
при дядо му, който умря внезапно, а може би защото 
заради болестта си баба му бе получила достатъчно 
внимание, грижи и обич през последните години, всички 
отново се бяха сближили с нея, стаеното огорчение се 
уталожи, затвориха се стари рани, казаха си овреме, че 
се обичат; във всеки случай, каквато и да бе причината, 
от дните около смъртта и погребението на баба му 
онова, което остана най-трайно в съзнанието му, бе 
топлото чувство от семейната среща и онези исто-
рии, които си припомниха за баба му и за толкова други 
близки, истории, които той после разказа на един свой 
приятел, който пък се присети и добави и други случки, 
преживени или чути, стари и нови – хората, възрасти-
те, времената и местата се преплетоха в едно кълбо, 
което се търкулна и взе да лъкатуши, спомените се 
объркаха, обърка се и той самият и вече не знаеше коя 
история е негова и коя чужда, как продължава и как 
свършва; впрочем имаше ли въобще значение в това 
кълбо истории, което водеше началото си от негова-
та лична история, от раждането му или по-скоро от 
смъртта на баща му, когото бяха убили още преди той 
да се роди, в далечната Южна Африка, където...

– баща ти беше в супермаркета, аз и вуйчо ти бяхме 
отишли да закараме на летището един наш племенник, 


