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Понякога отсъствието на татко ме притиска като 

дете, седнало на гърдите ми. Друг път едва възста-
новявам чертите на лицето му и се налага да извадя 
снимките, които държа в стар плик в чекмеджето на 
нощното си шкафче. Не е минал нито ден от внезап-
ното му и тайнствено изчезване, без да съм го търсил, 
да съм проверявал на най-невероятни места. Всичко и 
всеки, целият ми живот, се превърна в пресъздаване, 
във възможност за прилика. Може би точно това оз-
начава кратката и вече почти архаична дума – елегия. 

Не го виждам в огледалото, само го усещам как се 
наглася, сякаш се размърдва под риза, която не му е 
съвсем по мярка. Дори когато беше с нас, татко беше 
дълбоко загадъчен. Почти успявам да си представя 
какво би било да се обърна към него като към равен, 
като към приятел, ала несъвсем.

*

Баща ми изчезна през 1972 година, в началото на 
коледната ми ваканция, когато бях на четиринайсет. 
С Мона бяхме отседнали в „Монтрьо Палас“ и закус-
вахме – голяма чаша яркооранжев портокалов сок за 
мен, а за нея чаша черен чай, от която се издигаше 
пара – на терасата с изглед към стоманеносивата 
повърхност на Женевското езеро. В другия му край, 
отвъд възвишенията и водните меандри, се намираше 
градът, в момента празен. Наблюдавах безшумните па-
раглайдери над гладкото езеро, а тя разлистваше брой 
на вестник „Ла Трибюн дьо Женев“, когато ръката є 
неочаквано се стрелна към устата и се разтрепери.

Броени минути по-късно бяхме във влака и си подавах-
ме един на друг вестниците, почти без да си говорим.
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Взехме от полицейския участък малкото вещи, ос-
тавени върху нощното шкафче. Когато разпечатах 
неголемия найлонов плик, освен миризмата на тютюн 
и на кремък от запалката му, усетих и неговия мирис. 
Сега на китката ми е същият онзи часовник и дори 
днес, след толкова много години, притисна ли долната 
страна на кожената каишка към ноздрите си, още ме 
лъхва татковият мирис.

*

Питам се колко ли по-различна щеше да е историята 
ми, ако ръцете на Мона бяха некрасиви, а връхчетата 
на пръстите є – грапави.

След толкова много години все още чувам детинско-
то упорство: „Аз първи я видях“, което като дяволче 
рипваше от езика ми, щом забележех някой от свой-
ските жестове на татко: пръстите му в косата є, 
дланта му върху полата на бедрото є, и то разсеяно, 
както човек докосва мекичкото на ухото си, докато 
говори. Беше възприел западните порядки – държането 
за ръце, целувките, прегръдките на публично място. 
Мен обаче не можеше да заблуди – беше неуверен в 
жестовете си досущ като лош актьор. Усетеше ли, 
че го наблюдавам, отместваше поглед и бузите му 
поруменяваха, сигурен съм. Печална нежност се надига 
у мен сега, като си помисля колко се е старал, колко 
силно все още копнея за непринудено разбирателство 
помежду ни. В отношенията ни липсваше нещо, кое-
то винаги съм смятал за възможно с времето, може 
би когато възмъжея, когато той ме види да ставам 
баща – емоционално красноречие и близост. Ала раз-
личията, предопределяли отношенията ни тогава и 
тихомълком разтворили празнина помежду ни, продъл-
жават да оформят мислите ми и сега. 
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Запознахме се с Мона в „Магда Марина“, малък хотел 

на плажа Агами в Александрия. Морето беше съвсем 
наблизо, но ние не плувахме в него и аз така и не по-
желах да строя пясъчни замъци. Повечето гости също 
пренебрегваха морето и се задоволяваха със сянката и 
ограничените удоволствия край плувния басейн. Бетон-
ните едноетажни кутийки на хотелските постройки ни 
откъсваха от околността. Ленивият плясък на вълните 
на брега звучеше като хъркането на куче пазач, но от 
морската синева мярвахме само тесни ивици. 

Татко ме водеше тук вече две лета след внезапната 
кончина на мама.

Докато мама беше жива, никога не ходехме на мес-
та като „Магда Марина“. Тя не обичаше горещината. 
Никога не съм я виждал по бански или най-неочаквано 
да се предаде и да примижи срещу слънцето. Запроле-
ти ли се в Кайро, веднага се заемаше да планира къде 
да заминем през лятото. Веднъж прекарахме жегите 
високо в швейцарските Алпи, където тялото ми се 
сковаваше при вида на дълбоките кухи бездни, зейнали 
в скалистата земя. 

Друг път ни заведе в Норлан в Северна Норвегия, 
където отсечените върхове на суровите черни пла-
нини се отразяваха отчетливо в неподвижните води. 
Отседнахме в самотна дървена хижа досами водата, 
боядисана в червеникаво-кафяво – цвета на сухи листа. 
Покрива обточваше улук, широк колкото човешко бе-
дро. Тук небето сипеше всичко в изобилие. Не се вижда-
ше друга постройка. Някои следобеди мама изчезваше, 
а аз не издавах пред татко, че усещам туптенето на 
сърцето си чак в ушите. Стоях в стаята си, докато 
не чуя стъпки по верандата и отварянето на врата-
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та на кухнята. Веднъж заварих там мама с изцапани 
в черно и червено ръце и неравно кръгло петно върху 
предницата на пуловера. С бистри като стъкло, ококо-
рени и доволни очи тя протегна към мен шепа горски 
плодове. Вкусих зрялата им сладост, която някак не 
свързвах с околния пейзаж.

Една нощ бързо се образува гъста мъгла, която за-
личи въздишките и ближещите езичета на Северното 
сияние. Трябва да си възрастен човек, за да се наслаж-
даваш на такава ужасия. Осемгодишното ми съзнание 
пламна тревожно и аз се сгуших в леглото, мъчейки 
се да приглуша риданията си, с надеждата мама да 
дойде през нощта, както правеше понякога, да ме це-
луне по челото и да полегне до мен. На сутринта се 
върна спокойният свят: девствените води, свирепите 
планини, бледото небе, осеяно с новородени облачета. 
Заварих я в кухнята да претопля мляко, а до нея върху 
мраморния плот се мъдреше чаша вода. Не сок, чай или 
кафе, а вода, това беше сутрешната є напитка. Отпи 
глътка и вярна на стремежа си да бъде безшумна, заг-
луши допира на чашата до плота с мекото връхче на 
кутрето си. Внезапните звуци я смущаваха. Способна 
беше цял ден да си върши работата напълно мълчаливо. 
Седнах на масата в наетата хижа, където тримата се 
събирахме да се храним, а мама току поглеждаше към 
празния четвърти стол, сякаш беше знак за отсъст-
вие, за загуба. Наля горещо мляко. Сребриста пара се 
стрелна във въздуха и се изгуби покрай шията є. 

– Защо се цупиш? – попита ме.
Изведе ме навън на верандата над езерото. Възду-

хът там беше толкова свеж, че жилна гърлото ми. 
Стояхме и мълчахме. Спомних си какво каза тя на 
татко в колата, когато голите възвишения на Норлан 
изникнаха пред погледа ни: 

– Тук Бог е решил да бъде скулптор, навсякъде дру-
гаде се въздържа.
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– Въздържа ли се? – повтори татко въпросително. – 
Говориш, все едно ти е приятел.

Тогава той не вярваше в Бог и често отвръщаше 
със сарказъм, когато мама споменаваше божествена-
та същност. Нищо чудно, че след като мама умря, го 
чувах да отправя по някоя молитва – сарказмът често 
прикрива тайно увлечение.

*

Какво привличаше майка ми към безлюдните северни 
области на Европа – романтиката на горските огньове, 
благоразумието на дебелите палта? Или пък ненару-
шимият покой на двете седмици, които прекарваше 
предимно подслонена вътре с единствените двама 
човека, към които можеше да предявява претенции? 
Независимо къде сме били, сега ми се струва, че сме 
прекарвали тези почивки на едно място – в нейната 
страна – а мълчанието, което ги отличаваше, е било 
нейната меланхолия. Понякога нещастието є сякаш 
беше като природна стихия, като бистра вода.

Скоро след смъртта на мама стана ясно, че през 
двете седмици почивка, които татко си позволяваше 
всяко лято, единственото му желание е да лежи на 
слънце. И „Магда Марина“ се превърна в мястото, 
където двамата прекарвахме това време. Той сякаш 
беше изгубил умението си да общува с мен, вдовството 
беше отнело предишната непринуденост в отношения-
та с единственото му дете. Седнехме ли на масата, 
той или четеше вестник, или рееше поглед някъде. А 
усетеше ли, че го наблюдавам, размърдваше се неловко 
или си поглеждаше часовника. Веднага щом се нахра-
неше, палеше цигара и щракваше с пръсти да донесат 
сметката, без дори да провери дали и аз съм приключил. 

– Чакам те в стаята – казваше. Никога не правеше 
така, докато мама беше жива.
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Когато тримата ходехме на ресторант, те сядаха 
един до друг срещу мен. Ако водехме общ разговор, мама 
отправяше повечето си думи към мен, все едно съм 
стената на игрище за скуош. А когато от неловкост се 
налагаше и татко да се помъчи да ни забавлява, мама 
с присъщата си дискретност следеше как реагирам на 
престорената му веселост, на продължителните му 
мълчания. Под нейния поглед наблюдавах как татко 
следи с очи другите клиенти или се вторачва в гледката 
навън, най-често съвсем обикновена улица или площад, 
най-вероятно унесен в блянове или обмислящ следващия 
си ход в тайната работа, за която нито веднъж не го 
чух да говори. В такива моменти имах усещането, че 
той е детето, принудено да се храни с възрастните, 
че той е синът, а аз – бащата.

След смъртта є с него заприличахме на ергени, кои-
то делят един апартамент, принудени от обстоятел-
ствата или по задължение. Ала понякога у него най-не-
очаквано се надигаше нежно състрадание, внезапно и 
мъчително, и той притискаше лице към шията ми, 
вдишваше дълбоко и ме целуваше, гъделичкаше ме с мус-
так. Двамата се засмивахме, сякаш всичко си е наред.


