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1.

Д етството ми свърши внезапно един най-обикновен 
ден в ранното лято на 1991 година. Беше адска жега 
и възрастните още от ранни зори се молеха за след-

обедна буря, а децата в почуда се питахме защо им е дъжд 
в разгара на плувния сезон, като не са садили нито домати, 
нито какъвто и да e друг зарзават в градинките в Шияна*. 
Светът ни тогава се различаваше все още много от този 
на родителите ни, а възрастните бяха за нас предимно 
същества от друга планета, които ни бяха интересни 
само ако бяха без ръце или крака, ако си пускаха косата 
или брадата до земята, обличаха се като индианци, бяха 
с татуиран гръб или огромни бицепси като Джон Рамбо 
1, 2 или 3.

В онова горещо утро отидохме да наблюдаваме точ-
но един от тези интересни възрастни. Марио и Синиша 
просто не можеха да повярват, че още не съм виждал типа 
с червената буца на лицето, за която някои твърдяха, 
че е огромен тумор на мозъка, а други, че става дума за 
булимия – нова болест, за която вече говореха по телеви-
зията и според Синиша превръщала неусетно човешката 
глава в огромна червена буца. Марио твърдеше, че всички 
освен мен вече са виждали онзи с буцата, докато Синиша 
изброяваше една след друга случките с него в главна роля. 
Така, по думите на най-голямото дрънкало в Пула, някаква 
немска туристка във Видиковац** започнала в ужаса си от 
него да върви на заден ход и продължила така чак до хотела 
си на Верудела***, а италианско семейство дори съобщило за 

* Квартал в хърватския град Пула. Б. пр.
** Хълм и градски район в Пула. Б. пр.
*** Верудела или Пунта Верудела – полуостров с най-известните и престижни 

плажове в Пула. Б. пр.
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съществуването му в полицията и посолството на Италия 
в Белград. И Марио, и Синиша не спираха да ми повтарят, 
че трябва да видя този човек, понеже само половината му 
глава била нормална, а другата стърчала издута и червена 
като разрязана диня или баскетболна топка.

Не беше нужно дълго да ме убеждават – малко по-къс-
но всички заедно набивахме бодра крачка покрай магазина 
близо до работническото общежитие от другата страна 
на ул. Динко Витезич. Освен типа с буцата в тази така 
отегчителна бяла правоъгълна сграда живееха предимно 
работници от Уляник. След тежките работни дни в ко-
рабостроителницата те прекарваха следобедите си пред 
входа, жулеха своите никшички и сараевски бири и предъвк-
ваха босненските си теми. Въпреки че блокът им беше на 
една пряка от нашия, живееха в някакъв свой, паралелен 
и почти невидим за нас свят, общуваха най-вече помежду 
си, а вечер се събираха в общото помещение в сутерена 
на общежитието, за да гледат вечерните новини, някой 
футболен мач или местен сериал.

През деня – така ми обясниха по пътя всезнаещите 
ми приятели – пред телевизора почти неотлъчно висял 
типът с буцата, който от ранна сутрин, без да помръдне, 
следял програмата на ТВ Загреб – от Смоговци* до доку-
менталните предавания, подбрани от легендарния Джело 
Хаджиселимович**. По думите на Синиша някога хората от 
общежитието дори били събрали пари, купили му малък 
портативен телевизор и го монтирали в стаята му, но той 
и след това продължавал да кисне в общото помещение, 
въпреки че никога не разговарял с никого. Марио добави, че 
преди време заварчикът Ваха нарочно му сменял програ-
мата на всеки десет минути, а онзи въобще не реагирал, 
сякаш му е все тая какво гледа.

* Хумористичен сериал по романа на Хървое Хитрец; едноименният роман е 
издаден на български през 1986 г. в превод на Виктория Менкаджиева. Б. пр.

** Легендарен дългогодишен редактор на хърватската радио-телевизия. Б. пр.
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След тези истории стигнах пред входа на общежитието 
с големи очаквания – почти толкова големи, колкото онзи 
път, когато вечерта преди премиерата се запътихме към 
цирковата шатра до стадион Истрия, за да наблюдаваме 
скришом репетицията на артистите, но още преди да 
пропълзим през високата трева и да надзърнем вътре, една 
малка крещяща циганка така ни изплаши, че ние – три голе-
ми момчета – бягахме презглава от дребничкото мургаво 
същество чак до Патинаджо*.

А онзи ден в работническото общежитие ни посрещна 
картина, съвсем различна от очакваната. Вместо самот-
ния тип с буцата, малката ТВ зала се оказа претъпкана 
до козирката и всички присъстващи зяпаха телевизора, на 
който, поне така изглеждаше, даваха новините. Настро-
ението много наподобяваше миналогодишното, когато 
след втория гол на Пикси**, на онзи незабравим мач от ос-
минафинала срещу Испания, мъжете бяха обхванати от 
такава еуфория, че се наложи да се намеси полицията, а 
Рамо се озова в Бърза помощ, след като го удари ток, до-
като целуваше телевизора и антената.

Дванайсет месеца по-късно Синиша, Марио и аз търсех-
ме човека диня сред тълпата фенове на обедните новини, 
за да установим с изненада, че на СФР Югославия симпа-
тизира само малка част от събралата се агитка. Мило 
Лола Рибарят, който всеки ден хващаше каса-две бира, 
беше неформалният лидер – виждаше се и от самолет. Той 
викаше по-гръмогласно от всички на кого му дреме за Юго-
славия, вече пет пари не давал за нея, щом миналата година 
изгубила от аржентинските фашаги***. До него, точно до 
телевизора, стоеше Малкия Мирсо, шестнайсетгодишен 

* Спортен център в Пула, известен в днешно време като Мирна. Б. пр.
** Драган Стойкович – Пикси, известен още като живата легенда на югославския 

и на сръбския футбол. Б. пр.
*** Резултатът от мача, игран на 30.06.1990 г. (четвъртфинал) между Югосла-

вия и Аржентина, е 0:0 (2:3 при дузпите). Б. пр.
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с лице, по-зряло от това на Бате Живойнович* и с подоба-
ващо на вида му държание. Именно той предупреждаваше 
най-сериозно всички присъстващи, че е дошъл краят на 
излежаването на слънце, ферагосто** и фойерверките в 
Арената, но не каза защо. Тук, в залата на общежитието, 
се бяха насъбрали много любители викачи, чиито неизрази-
телни гласове оставаха неразбрани за нас, макар дори от 
най-бегъл поглед към зачервените им лица да беше ясно, 
че дават всичко от себе си.

До самия вход, от който не можеше да се отлепим зара-
ди тълпата, стоеше прословутият пулски кинооператор 
Цера. Цера пускаше безплатно своите малки комшу – така 
ни наричаше – на вечерните прожекции в кино Белград. По 
това време залата обикновено беше празна, понеже цяла 
Пула знаеше, че на Цера след осем вечерта му се оплитат 
лентите и пуска филмите я от средата, я от края. Но без 
оглед на любовта му към истрийската биска***, Цера беше 
един от най-милите хора, които познавах, и дори в този 
ден, след като видя, че нямаме ни най-бледа представа 
какво се случва, веднага се обърна към нас и ни каза: Да 
вървят на море в Люксембург словенците, ако не им харесва 
в Югославия.

Беше очевидно, че днес лентите на Цера са се пооплели 
още по-отрано, така че продължихме да гледаме нераз-
биращо хипнотизираната от новините тълпа пред себе 
си. Всички живеехме с убеждението, че дори Календар е 
по-интересно предаване от вечерните новини, затова и не 
разбирахме нищо от това, за което говореха тук. Синиша 
и Марио веднага предложиха да се омитаме и вече тръгваха 
да излизат, но аз все пак исках да потърся мъжа с буцата и 
пристъпих напред, за да огледам по-подробно множеството 

* Велимир Бате Живойнович – сръбски актьор, смятан за един от най-добрите 
актьори в бивша Югославия, и политик. Б. пр.

** Летен празник в Италия от времето на Древен Рим. Б. пр.
*** Местна хърватска ракия, приготвяна от джибри, имел и три вида треви. 

Б. пр.
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от все по-разярени телевизионни зрители. Вместо човека 
диня през прозорците от външната страна на залата съ-
гледах не кого да е, а собствения си баща, който вървеше 
бавно покрай общежитието на път за вкъщи.

След работа баща ми обикновено се отбиваше поне за 
малко в общежитието, изпиваше по някоя и друга бира, 
научаваше новините от деня и ги коментираше най-чес-
то с Малкия Мирсо, който му беше любимец. А през този 
ден, докато покатерен на стола пред телевизора, Мирсо 
крещеше разпалено на събралото се множество, че идват 
времена, които ще влеят акъл и на най-големите будали, 
баща ми си вървеше по пътя дълбоко умислен, без дори за 
миг да отрази случващото се на броени метри от него.

Пробвах да си проправя път през тълпата и да го засека 
пред входа от другата страна на сградата, но бързо раз-
брах, че като се бутам между гръмогласните, размахващи 
ръце мъже, само предизвиквам съдбата и нищо чудно меж-
дувременно да отнеса някой работнически шамар. Затова 
се обърнах и реших да пресрещна баща си пред магазина. 
Доколкото успях да видя, той се мъкнеше необичайно бавно 
и едва ли щях да го изпусна.

Погледът му беше празен като на слепец и докато стоях 
пред магазина и наблюдавах как ме приближава, изглежда-
ше сякаш ще подмине и мен, както се случи с тълпата 
в общежитието. Минава като покрай турско гробище, 
би казала в подобен случай леля Ениса. В крайна сметка 
все пак спря и ме прегърна с всичка сила, като почти ме 
остави без дъх, а под униформата му усетих изваяния му 
военен корем, който толкова обичаше да показва, докато 
пристъпваше из плитчините на Гортановия залив. С май-
ка все го закачахме по този повод, а той ни баламосваше 
с приказки за разликата в температурите на водата и на 
въздуха и колко било вредно да се скача направо в морето. 
Баща ми никога не е пил на работа и безброй пъти съм го 
чувал да казва, че единствено в Югославия се пие повече в 
работно време, отколкото след него и че това ще вкара 
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държавата преждевременно в гроба, а сега, както ме беше 
приклещил към себе си със силните си ръце, съвсем сери-
озно си помислих, че е пиян.

Най-накрая ме пусна, но само за да ме сграбчи още по-сил-
но за ръцете в следващия момент и да ме притегли обратно 
към себе си, после се вторачи в мен, а след дългото взира-
не, което ме наведе на мисълта, че може да е полудял, ме 
попита дали искам да отидем на пазара да ми купи Хи-мен.

Такова предложение можеше да означава само едно: 
нещо тотално не беше наред. Пластмасовите фигурки на 
героите от любимия ми анимационен филм бяха най-люби-
мите ми играчки, но майка ми ги беше забранила строго, 
тъй като вкъщи имах вече три: Хи-мен, Скелетор и Тило, 
и това ѝ се струваше повече от достатъчно. Твърдеше, 
че фигурките са прекалено скъпи, а с тях така или иначе 
не си играя, защото съм прекалено голям. Добавяше, че ги 
купувам само защото съм разглезен, и при това гледаше 
по много особен начин татко, който пък се преструваше, 
че идея си няма за какво иде реч.

Вървяхме в тишина към площада и – за разлика от друг 
път – баща ми не спираше на всяка крачка, за да поздрави 
набързо някого, което в крайна сметка довеждаше до това, 
че аз трябваше да отнеса вкъщи торбата с покупките 
от пазара, а той до късно пиеше онова едно бързо с Владко 
или Мате. А вечерта прегръщаше пиян мама, която му се 
дърпаше обидена, и повтаряше, че през следващия месец 
ще прегръща само своите пияндета.

Но въпросния ден татко крачеше из Пула с наведена 
глава и едва кимаше на познатите, с които се размина-
вахме. За моя още по-голяма изненада – не пожела да се 
отбием дори в парка Никола Тесла, край който стърчеше 
порутена сграда, изрисувана с графити КОСОВО РЕПУБЛИКА, 
ИСТРИЯ КОНТИНЕНТ и където почти ритуално брояхме уве-
личаващата се тълпа от босоноги пубери.


