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Вашата къща е ваше по-голямо тяло.
Тя расте на слънцето и спи в нощната тишина, но нейни-

ят сън не е без сънища. Нима къщата ви не сънува? И нима 
насън не напуска града, за да отиде до дъбравата и хълма?

 
Халил Джубран*

*  За къщите, в: Пророкът, превод: Спас Николов. Б. р.
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Сън

Първата нощ имах застинал сън. Присъни ми се, че съм 
поглед, чист взор и нямам тяло, нито име. Вися високо над 
долината в някаква неопределена точка, от която виждам 
всичко, или почти всичко. Придвижвам се при това гледане, 
но оставам на едно място. По-скоро наблюдаваният свят 
поддава пред мен, докато го обхващам с поглед: приближава 
се и се отдалечава, така че мога да видя ту всичко навед-
нъж, ту само най-дребните детайли.

И така, виждам долина, насред нея има къща – в самия 
ѝ център, но това не е моята къща, нито е моята доли-
на, защото нищо не ми принадлежи, защото самата аз не 
принадлежа на себе си и дори не съществува понятие аз. 
Виждам овалната линия на хоризонта, която затваря до-
лината от всички страни. Виждам разпенен, мътен поток, 
който тече между хълмовете. Виждам дървета, враснали с 
мощните си нозе в земята като еднокраки, окаменели жи-
вотни. Застиналостта на това, което виждам, е привидна. 
Само да поискам, мога да проникна под привидността. То-
гава под кората на дърветата ще забележа движещите се 
струйки вода и соковете, които циркулират насам-натам, 
нагоре-надолу. Под покрива ще видя телата на спящите 
хора, чиято неподвижност също е привидна – нежно пул-
сират сърцата в тях, кръвта шуми, дори сънищата им 
не са истински – успявам да съзра какво представляват: 
пулсиращи парчета картини. Никое от тези сънуващи 
тела не ми е близко, никое – далечно. Просто ги гледам и в 
техните объркани, сънни мисли виждам себе си – тогава 
установявам тази странна истина. Че съм съзерцание – без 
размисъл, без никаква оценка, без чувства. И веднага откри-
вам нещо друго – успявам да гледам също и през времето. 
По същия начин, по който променям гледната си точка в 
пространството, мога да я променям и във времето – ся-
каш съм стрелка върху екрана на компютър, която обаче 
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се движи от само себе си, или пък не знае нищо за ръката, 
която я движи.

Така сънувам, струва ми се, безкрайно дълго. Няма преди 
и няма след; не очаквам нищо ново, защото нито мога да 
придобия, нито да загубя каквото и да било. Нощта никога 
не свършва. Нищо не се случва. Дори времето не променя 
това, което виждам. Гледам и нито опознавам нещо ново, 
нито забравям онова, което съм видяла.

Марта

През целия първи ден обхождахме имота си. Ботушите 
ни затъваха в глинестата почва. Земята беше червена, 
ръцете ни се цапаха в червено, а когато ги миехме – те-
чеше червена вода. Р. за пореден път огледа дърветата 
в овощната градина. Бяха стари, гъсто разклонени, раз-
раснати на всички страни. Такива дървета навярно нищо 
няма да родят. Овощната градина се простираше чак до 
гората и опираше в тъмната стена от смърчове. Стояха 
като армия. Следобед отново заваля сняг, примесен с дъжд. 
Водата се събираше върху глинестата почва, образуваше 
струйки и ручейчета, течеше отгоре право към къщата, 
просмукваше се в стените, изчезваше някъде под зида. Със 
свещ слязохме в зимника, обезпокоени от непрестанното 
шуртене. По каменните стълби се стичаше цял поток, 
премиваше каменния под и изтичаше по-надолу в посока 
езерото. Разбрахме, че къщата е построена върху вода, че 
е безразсъдно издигната върху течаща подземна река и сега 
вече нищо не може да се направи. Човек просто привиква 
към унилия, постоянен шум от вода, към неспокойните 
сънища.

Другата река се намираше отвъд прозореца – поток, пъ-
лен с размътена червена вода, която подкопава безпомощно 
неподвижните корени на дърветата и изчезва в гората.
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От прозореца на дългата стая се вижда къщата на 
Марта. От три години се опитвах да разбера коя е Мар-
та. Винаги разказваше нещо различно за себе си. Всеки 
път посочваше различна година на раждане. За мен и Р. 
Марта съществуваше само през лятото, а зимно време 
изчезваше – както всичко тук. Беше дребничка, съвсем 
посивяла, липсваха ѝ зъби. Кожата ѝ бе набръчкана, суха и 
топла. Знам го, защото се целунахме на здрависване, дори 
се прегърнахме непохватно и долових миризмата ѝ – на 
изсушена насила влага. Тази миризма остава, не може да се 
премахне. Дрехите, измокрени от дъжд, трябва да бъдат 
изпрани – така казваше майка ми, но тя изобщо переше 
всичко без нужда. Отваряше гардеробите, изваждаше чис-
тите, колосани чаршафи и ги хвърляше в пералнята – ся-
каш неизползването ги цапаше така, както и употребата. 
Миризмата на влага сама по себе си беше неприятна, но 
върху дрехите на Марта, върху кожата ѝ, миришеше поз-
нато и мило. Когато Марта беше тук, всичко си идваше 
на мястото, всичко беше наред. 

Марта дойде още на втората вечер. Най-напред пихме 
чай, после онова миналогодишно шипково вино – тъмно 
и гъсто, толкова сладко, че замайва главата от първата 
глътка. Вадех от кашоните книги. Марта държеше с две 
ръце чашата и гледаше без интерес. Помислих си, че не 
може да чете. Така ми се стори. Възможно е, беше доста-
тъчно стара, че да са я подминали общообразователните 
училища. Буквите не задържаха погледа ѝ, но така и не 
повдигнах въпроса. 

Възбудени, кучките влизаха и излизаха. Донасяха върху 
козината си миризма на вятър и студ, грееха се край разпа-
лената печка, а после ги теглеше обратно към градината. 
Марта галеше гърбовете им със своите дълги, костеливи 
пръсти и им повтаряше, че са красиви. И така цяла вечер 
говореше само на кучките. Наблюдавах я с крайчеца на 
окото си, докато подреждах книгите върху дървените 
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полици. Стенната лампа осветяваше темето ѝ, украсено 
от кичури тънка сива коса. На тила ѝ кичурите образуваха 
плитчица.

Помня толкова неща, а не си спомням как видях Марта 
за първи път. Помня всичките си първи срещи с хора, които 
след това са станали важни за мен; спомням си дали е све-
тело слънце, помня подробности от облеклото (смешните 
гедермански обувки на Р.), спомням си аромати, вкусове и 
нещо, което бих нарекла състав на въздуха – дали е бил 
грапав и неподатлив, или гладък и хладен като масло. От 
това зависи първото впечатление. Такива неща се запис-
ват някъде в онези отделени, може би животински части 
на мозъка и никога не се забравят. Но първата си среща с 
Марта не помня.

Трябва да е било през ранната пролет – тук това е 
времето на всички начала. Трябва да е било в онова нерав-
но пространство на долината, защото Марта никога не 
излиза сама по-далеч. Навярно е миришело на вода и раз-
топен сняг. Трябва да е била облечена в онзи сив пуловер 
с размъкнати илици.

Не знаех много за Марта. Знаех само онова, което тя 
сама ми бе разказвала. Налагаше се да се досещам за всичко 
и си давах сметка, че когато мисля за нея, се оставям на 
въображението си. Че сътворявам Марта с цялото нейно 
минало и настояще. Защото, като я молех да ми разкаже 
нещо за себе си, за времето, когато е била млада – как е 
изглеждало тогава това, което днес ни се струва така 
очевидно, тя сменяше темата, извръщаше глава към прозо-
реца или просто млъкваше и съсредоточено кълцаше зеле, 
или плетеше онези свои-чужди коси. Не усещах това като 
нежелание за разговор. По-скоро Марта сякаш нямаше 
какво да разкаже за себе си. Сякаш нямаше своя история. 
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Обичаше да разказва само за други хора, някои от тях бях 
засичала случайно сегиз-тогиз, други никога не бях виждала 
и нямаше как да видя, защото бяха живели твърде отдавна. 
Трети пък навярно изобщо не съществуваха – по-късно 
намерих доказателства, че Марта обича да си измисля. 
И за местата, където засаждаше тези хора като расте-
ния. Можеше да говори с часове, докато не ми писнеше и 
не подирех любезен претекст да я прекъсна и да тръгна 
през тревата към вкъщи. Понякога прекъсваше тези свои 
размишления внезапно, безпричинно, и не се връщаше към 
темата в продължение на седмици, та да може после ни в 
клин, ни в ръкав да подхване: 

– А помниш ли, като ти говорих…?
– Помня.
– Ами по-нататък стана така, че… 
И издърпваше някаква засъхнала нишка, а аз търсех из 

паметта си за кого ми говори и на кое място е прекъс-
нала. И което е странно, по-скоро си спомнях не самата 
история, а именно разказващата Марта: нейната дребна 
фигура, заоблените ѝ плещи в пуловер с размъкнати илици, 
костеливите ѝ пръсти. Дали е разказвала това на фона на 
предния прозорец на колата, докато сме пътували за Вам-
бежицe да поръчаме дъски, или може би тогава сме брали 
лайка в полето на Бобол? Така и не успявах да възстановя 
разказа ѝ сам по себе си, а винаги самата ситуация, обстоя-
телствата, света, който я бе закоренил в мен, сякаш тези 
истории бяха нереални, измислени, присънени, рикоширащи 
в нейната и в моята глава, размити от думите. Прекъс-
ваше ги също така внезапно, както ги и започваше. Заради 
някоя паднала на пода вилица, чието алуминиево дрънчене 
разтрошаваше последното изречение, задържаше следва-
щата дума в устата ѝ, така че трябваше да я преглътне. 
Или пък влизаше Еди-кой си по неговия си маниер: без да 
чука, тропайки с ботуши още от прага, влачи след себе си 
струйки вода, роса, кал – каквото има навън – а в негово 
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присъствие вече изобщо не можеше да се каже нищо – 
толкова беше шумен.

Много неща, разказвани от Марта, не съм запомнила. 
След тях ми оставаха някакви неясни поанти – като горчи-
ца, изостанала по крайчеца на чинията, когато основното 
ястие е вече изядено. Някакви сценки – страшни или за-
бавни. Някакви картини, изтръгнати от контекста – как 
децата ловили в потока пъстърва с голи ръце. Не знам 
защо трупах такива подробности, а забравях целия разказ, 
който все пак би трябвало да означава нещо, след като 
е разказ с начало и край. Запомнях само дреболии, които 
после паметта ми – съвсем оправдано – се налагаше да 
изплюе.

Не беше като да съм само слушател. Аз също ѝ гово-
рех. Веднъж, в началото, ѝ казах, че се боя от умиране-
то. Не от смъртта изобщо, а от самия момент, когато 
вече нищо няма да мога да отложа за по-късно. И че този 
страх идва винаги по тъмно – никога през деня – и трае 
няколко страшни мига, като епилептична криза. Веднага 
се засрамих от това внезапно признание. Тогава аз бях 
тази, която се опитваше да смени темата. 

Марта нямаше душа на терапевт. Не разпитваше, не 
зарязваше изведнъж миенето на чинии, за да приседне до 
мен и да ме потупа по гърба. Не опитваше както други-
те да подреди хронологично всичко важно и изведнъж да 
попита: Кога започна всичко?. Дори Исус не е устоял на 
това безсмислено изкушение и е задал същия въпрос на 
обсебения от бесове, когото трябвало да излекува. Кога 
започна всичко? А всъщност би трябвало да ни се струва, 
че най-важното е само онова, което се случва сега, пред 
очите ни. Че въпросът за началото и края не дава никакво 
ценно познание.

Понякога мислех, че Марта не слуша или е безчувствена 
като отсечено мъртво дърво, защото в подобен момент 
звънът на чиниите не замлъкваше, а движенията ѝ не гу-
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беха автоматичната си плавност. Не веднъж и два пъти 
ми изглеждаше дори някак жестока – например тогава, 
когато угояваше онези свои петли, а след това ги убиваше 
и ги излапваше наведнъж само за три есенни дни.

Не разбирах Марта; не я разбирам и сега, когато мисля 
за нея. Но за какво ми е да я разбирам? Какво би ми дало 
ясното разгадаване на мотивите за нейното поведение, на 
изворите, от които бликаха всички нейни разкази? Какво 
би ми дала нейната биография, ако Марта изобщо имаше 
някаква биография? Може би съществуват хора без био-
графия, без минало и бъдеще, които се явяват на другите 
като едно вечно сега?

Еди-кой си

В течение на няколко последователни вечери, веднага 
след Телеекспрес, пристигаше Еди-кой си, наш съсед. Р. 
приготвяше греяно вино, слагаше в него канела и добавя-
ше карамфил. Еди-кой си всяка вечер разказваше зимата, 
понеже зимата трябва да бъде разказана, за да дойде лято-
то. Историята бе неизменно една и съща – как се обесил 
Марек Марек.

Бяхме чували тази история от други, а вчера и онзиден – 
от Еди-кой си. Но той забравяше, че ни го е разказвал, и 
започваше всичко отначало. Най-напред бе въпросът защо 
не сме дошли на погребението. Не можахме да дойдем, 
защото беше през януари. Не можахме да се справим със 
ситуацията, за да пристигнем за погребението. Валеше 
сняг, автомобилите не палеха, акумулаторите бяха пад-
нали. Пътят отвъд Йедлина бе затрупан и автобусите 
бяха спрели в отчайващи задръствания.

Марек Марек живееше в къща с ламаринен покрив. Ми-
налата есен неговата кобила идваше в градината ни да яде 
падналите ябълки. Изравяше плодовете изпод гнилите 


