АС ТЕ Р ОИД 35 111
(пиеса в четири акта с пролог и епилог)

Галина Георгиева
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Пиесата използва факти от живота на руската поетеса Марина
Цветаева и нейното семейство.
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
МЪЖ 1
МЪЖ 2
ГЕОРГИ ЕФРОН – МУР, син
АРИАДНА ЕФРОН – АЛЯ, дъщеря
СЕРГЕЙ ЕФРОН, съпруг
ГЛАС 1
ГЛАС 2
ГЛАС 3 (женски)
ГЛАС 4 (мъжки)
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ПРОЛОГ
Преди вдигането на завесата се чува запис от разговор между четирима участници – трима мъже и една жена.
ГЛАС 1

Мисля да напиша поема за синтетичния каучук.

ГЛАС 2

Може ли?

ГЛАС 1

Защо да не може? Всичко е тема!

ГЛАС 2

От сърце ли ще е?

ГЛАС 1

От сърце… и от душа! Отвътре!

ГЛАС 2

За какво ще служи?

ГЛАС 1

Днес синтетичният каучук е важна сплав на нашия прогрес.

ГЛАС 2

Сърцето на прогреса! Значи е нужно!

ГЛАС 3

Синтетичният каучук не се нуждае от поеми, за него има
заводи! От поезия се нуждаят само нещата, от които не
се нуждае никой. Тя е най-бедното място на цялата земя.
И тя е място свято.

ГЛАС 2

Коя е тази?

ГЛАС 4

Марина Цветаева. Поетеса.

ГЛАС 1

Наша ли е?

ГЛАС 4

(Тръгва да отговаря, но се спира.)

ГЛАС 1

Откъде е?

ГЛАС 4

От предела. От най-горния регистър. От края на последната октава.

ГЛАС 2

Откъде?

ГЛАС 4

Тръгна от предела и стигна… по-далеч от всички ни.

ГЛАС 2

Значи, може да е наша.
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ГЛАС 1

В ямб ли пише?

ГЛАС 4

В амфибрахий, понякога в дактил.

ГЛАС 1

А вие кой сте?

ГЛАС 4

Неин наследник.

ГЛАС 2

По чия линия?

ГЛАС 4

По занятие… Аз съм Онзи, който пуши в тъмното и
вдишва гнилия въздух на отлива. Аз съм Онази, която
написа: „Ще умра, без да кажа: Аз бях! Аз съм – крайната
черта на времето, пределът на хоризонта!“.

Завесата се вдига.

I AКТ. 10-И ОТДЕЛ (ОТЧЕТНО-АРХИВЕН)
Мъж 2 е качен на стълба, рови се в стар каталог. Облечен е семпло,
като в облеклото му ярко се открояват две червени нашивки. Мъж
1 е седнал зад груба маса – пред него е разгърната папка – Инвентарната книга, слуша партньора си и отбелязва в папката. Мъж
1 е облечен по същия начин, но има три червени нашивки. На видно
място в помещението стои надпис: 10-И ОТЧЕТНО-АРХИВЕН
ОТДЕЛ.
МЪЖ 2

(Чете от картонче в каталога.) С „Макаров“, февруари
месец. Оставил писмо и дългове.

МЪЖ 1

Номер?

МЪЖ 2

56.

МЪЖ 1

(Отбелязва в папката.) Номер 56.

МЪЖ 2

С винтовка… с пневматична винтовка!?

МЪЖ 1

Сигурно е служил.

МЪЖ 2

Сигурно. Ноември. Оставил… къща, нива и две писма.
Номер 57.
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МЪЖ 1

57… Описан.

МЪЖ 2

С „Берета 92“, януари. Оставил… жена и три кокошки. 58.

МЪЖ 1

58… Протокол има ли?

МЪЖ 2

(Вглежда се в картончето.) Пише, че има.

МЪЖ 1

Предният има ли?

МЪЖ 2

Има.

МЪЖ 1

По-предният?

МЪЖ 2

И той.

МЪЖ 1

Идеално. (Дава знак да продължи.)

МЪЖ 2

С „Валтер ПП“… ноември. Оставил… нищо не е оставил. 59.

МЪЖ 1

(Отмята.) 60?

МЪЖ 2

Няма 60. Дотука. (Преглежда набързо картончетата в
цялото чекмедже.) Така, така, така… Обща бройка – 14.

МЪЖ 1

(Сверява с папката.) 14 огнестрелни! Нататък!

МЪЖ 2

(Отваря чекмедже, на което пише „Отрови“.) Отрови.
С отрова за мишки, март. Оставил самовар, крава и болен баща.

МЪЖ 1

(Отваря нова папка.) Номер?

МЪЖ 2

Води се 17.

МЪЖ 1

Правилно се води.

МЪЖ 2

18… с цианид…

МЪЖ 1

Дай направо бройка!

МЪЖ 2

Чакай, чакай… тука има един, дето се е хвърлил под
влака.

МЪЖ 1

Отива при други!
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МЪЖ 2

(Вади му картончето.) Отива при други… Бройка на
отровите искаш ли? (Мъж 1 му кима.) 21. Без тоя с влака.

МЪЖ 1

И при мен са 21. (Пауза.) 7 удавници, 14 с огнестрелни,
21 с отрови. (Доволен.) Дай други!

МЪЖ 2

(Вече е отворил каталога с „други“.) Номер 19… прерязани вени. Класика! Протоколиран! Номер 20… с чук…
Кой се самоубива с чук бе, човек!

МЪЖ 1

(Прекъсва го.) При мен са 28.

МЪЖ 2

Кои?

МЪЖ 1

Другите.

МЪЖ 2

(Брои.) При мен са 27.

МЪЖ 1

Дай пак!

МЪЖ 2

(Брои.) 27.

МЪЖ 1

Кой ти е последният?

МЪЖ 2

Някой си с „У“.

МЪЖ 1

(Гледа в книгата.) Успенски.

МЪЖ 2

Да. (Сеща се.) Добре де, нали извадихме от отровите оня
с влака?! Слагаме го тука и готово. Стават 28.

МЪЖ 1

Не може! При мен след „У“ има с „Ц“.

МЪЖ 2

С „Ц“?

МЪЖ 1

Ъхъ… някаква Цветаева.

МЪЖ 2

(Пак преглежда каталога.) Как е първото име?

МЪЖ 1

Марина.

МЪЖ 2

Няма такава.

МЪЖ 1

Това не е добре.

МЪЖ 2

Ще направим картонче.

МЪЖ 1

Някъде има грешка.
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МЪЖ 2

Или… ще я изтрием! От книгата… (Прави жест.) Цък –
изтрита!

МЪЖ 1

Има грешка по процедура.

МЪЖ 2

Тогава картонче.

МЪЖ 1

Има разминаване между Инвентарна книга и каталог.
Грешка по процедурата на вписването.

МЪЖ 2

Но не е наша.

МЪЖ 1

Ще я направят наша. Предишните ги няма. Изпратиха
ги на север.

МЪЖ 2

Опааа.

МЪЖ 1

Сега разбираш ли?

МЪЖ 2

Значи и нас могат да изпратят на север?

МЪЖ 1

Може да се допусне. Ако не… поправим грешката.

МЪЖ 2

А може и да е нарочно. За да ни гледат сеира.

МЪЖ 1

Чак толкова. Аз съм с три нашивки.

МЪЖ 2

Вярно. Скоро и аз ще стана с три.

МЪЖ 1

По-лесно е да я изтрием от списъка.

МЪЖ 2

Или да направим картонче. Мисля, че картонче е полесно. Правим картонче, ти го правиш (Посочва го.) –
с три нашивки – мушваме го след „У“ и си ходим! Чиста
работа. (Тихо.) Тайна работа…

МЪЖ 1

Няма такава работа! Тука всичко е с протокол – черно
на бяло.

МЪЖ 2

Пише ли кога е (Шепне.) извършено деянието?

МЪЖ 1

31 август 1941 година в Елабуга.

МЪЖ 2

Къде е Елабуга?

Двамата внезапно се сещат за нещо, което ги изпълва с възмущение.
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МЪЖ 1

Не може! Не, не, не, не може!

МЪЖ 2

(Тихо.) Ами че това е… преди!

МЪЖ 1

Тия хора не четат ли вестници?! (Изважда от джоба си
сгънат на четири лист от вестник, подава му го.) Чети!

МЪЖ 2

(Взима вестника.) Според новоприетия Декрет за лятната физическа култура на гражданите (еЛФеКа на гражданите) между 1 май и 1 септември никой не може да
извършва каквото и да било посегателство над себе си.
Деяния, чиято крайна и предумишлена цел е самоубийство, могат да се извършват в регламентираното за това
време, т.е. в есенно-зимния сезон.

МЪЖ 1

Лятото не може!

МЪЖ 2

Не е… удобно.

МЪЖ 1

Още един ден да бе изчакала поне!(Поглежда пак в книгата, изумява се още повече.) Ами тука е действано с въже.

МЪЖ 2

Как така с въже?

МЪЖ 1

Така: обесила се е!

МЪЖ 2

И това не може! Забранено е! (Пак чете от вестника.)
Деянието може да се извършва с отрова, с огнестрелно
оръжие, чрез самозапалване, чрез удавяне, чрез телесна
щета – прерязване на вени, удар с брадва и други (други
е подчертано), но не и с въже, т.е. чрез обесване.

МЪЖ 1

Да беше се гръмнала!

МЪЖ 2

Да беше! А защо не може с въже?

МЪЖ 1

Ти административния правилник чел ли си? (Показва му
го окачен на стената.) С въже работим само ние, понякога и с тел (Прави жест на удушаване.). По традиция!
И по избор! Само достойните… са достойни за въже.

МЪЖ 2

А онзи… Есенин?

МЪЖ 1

Той е отпреди Декрета.

МЪЖ 2

А, да. А може и да е бил достоен?!

МЪЖ 1

Донеси папката!
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МЪЖ 2

Не е ли прибързано?

МЪЖ 1

Нарушени са две забрани от Декрета, известен като
еЛФеКа на гражданите: деянието е извършено извън
сезона, деянието е извършено с въже.

МЪЖ 2

Бих закусил.

МЪЖ 1

Какво би?

МЪЖ 2

Закусил?

МЪЖ 1

(Саркастично.) С хайвер едва ли не?

МЪЖ 2

И каша ми стига. Овесена каша с чай.

МЪЖ 1

Първо папката!

Мъж 2 се подчинява без желание, слиза от стълбата, рови в няколко
шкафа, намира папката на Цветаева. Отварят я – на първия лист
пише: „Марина Цветаева. ПОЕТ, ПРЕВОДАЧ“. Следват множество
празни листове.
МЪЖ 1

Марина Цветаева. Поет. Зачеркнато. Преводач. Не е зле, а?
Зачеркнат поет! (Прави знак, че ще я изтрие от книгата.)

МЪЖ 2

(Вижда с дребни букви нещо, чете.) Оставила: две деца,
мъж, накити, тетрадки и три писма. (Замисля се.) Но
има и основание за картонче! (Оглежда се.) Могат да ни
сервират поне чай!

МЪЖ 1

Кой да ни сервира?

МЪЖ 2

Някой. Явно ще пишем протокол?!

МЪЖ 1

Това е самоинициатива, кратка и бърза самоинициатива.
И никой не трябва да знае.

МЪЖ 2

И няма да ни пращат в Сибир? (С грейнала усмивка.) А
в Москва ще ни пратят ли, като награда един вид?

МЪЖ 1

Мен ако питаш, най-добре е тук да си останем (С променен тон и вид.) Викай ги един по един! Ще разпитваме!

МЪЖ 2

Кого ще разпитваме?

МЪЖ 1

Когото е оставила! Две деца, мъж...
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МЪЖ 2

Дали са живи?

МЪЖ 1

Който е останал. Намери ми писмата и тетрадките!

II AКТ – РАЗПИТ 1 – ГЕОРГИ ЕФРОН – МУР
На сцената е тъмно. Двамата мъже светят с фенерче и четат
измачкано писмо.

МЪЖ 1

Не ме погребвайте жива! Проверете добре!

Глухо жужене се носи из въздуха. В този момент електрическото
таблото щраква и лампите светват, жуженето изчезва.
МЪЖ 2

Дойде! Токът дойде!

МЪЖ 1

(Вижда Мур.) Синът… заповядайте… синът дойде!
(Мушва писмото в джоба си.) Приготвили сме ви бонбони. Заповядайте!

Мъж 1 минава край масата, взима кутийка с бонбони, опаковани в
различни цветни картинки, подава му ги, но Мур отказва, мъжът
го приканва.
МЪЖ 1

Последните от тази поредица.

МЪЖ 2

Догодина ще има други – с мечока Миша Късокраков!

МУР

И трите писма ли са при вас?

МЪЖ 1

Чакайте, чакайте! Дайте по протокола!

МЪЖ 2

По протокола е най-добре.

Двамата се настаняват, придават си важност, Мур също сяда.
МЪЖ 1
МУР

Име?
Георги Ефрон – Мур.
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МЪЖ 2

(Изкарва го на песен.) Мурка, ты мой Муреночек, Мурка,
ты мой котеночек.

МЪЖ 1

Доста буржоазно.

МУР

Идва от Хофман. От котарака Мур на Хофман. (Двамата
не реагират.) Немски писател, романтик.

МЪЖ 2

Още по-буржоазно.

МЪЖ 1

Кажете ми, Георги… Мур, какви бяха отношенията ви с
лицето Марина Ивановна Цветаева?

МУР

Вижте, аз съм мъж с приятен и мек нрав… (Оправя ръкава
на ризата си.).

МЪЖ 1

(Подава му кутията с бонбони.) От поредицата Московчани! (Този път Мур си взима.).

МЪЖ 2

Като покойната! Московчанка, нали, майка ви е московчанка?!

МУР

(Оставя бонбона.) Вижте, случаят е стар.

МЪЖ 2

Може и да е стар, но ние правим протокол.

МЪЖ 1

Потвърждавате ли, че сте последният, видял и разговарял
с покойната приживе?

МУР

Не знаех, че с покойните може да се разговаря и иначе,
НЕприживе. Последният съм, да. Доколкото с Марина Ивановна въобще можеше да се разговаря… (Пауза.) особено
накрая.

МЪЖ 1

Накрая. Казвате го, сякаш краят е бил…

МЪЖ 2

Предопределен.

МЪЖ 1

Целеположен.

МЪЖ 2

Предвещан!(Онзи го поглежда лошо.) Це-ле-по-ло-жен.
(Записва в протокола, подава кутията с бонбони на Мур.)
Ето тука има и други – с бяла мечка, Миша на север.

МУР
МЪЖ 1

Откъде имате писмата ?
Откъдето имаме и бонбоните.
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МЪЖ 2

Ние сме архивен отдел. Имаме архив.

МЪЖ 1

Кажете за края!

Мур мълчи.
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 1
МУР

Били ли сте на север?
В Париж съм бил.
(Подава му бонбон.) С Миша на север – вземете си!
Остава ми само да се обеся, ей така говореше. Всеки ден го
говореше, даже го беше записала в една тетрадка…
Значи признавате, че деянието е било планирано.
Никой не се самоубива спонтанно.

МЪЖ 2

(Диктува си и записва.) Целепоставено нарушение…

МЪЖ 1

(Поправя го.) Целеположено!

МЪЖ 2

… нарушение на забраната от Декрета… (Пауза.) Можела
е да изчака един ден! От първи септември вече може.
ЕЛФеКа на гражданите беше пуснат навсякъде.

МЪЖ 1

Подозрително нетърпение за планирано деяние? (Вади
едното писмото от джоба си.) А и в писмата пише…

МУР

МЪЖ 1
МУР

МЪЖ 2

Вижте, нямам отношение към… деянието. Нито към датата, нито към начина… Марина Ивановна не искаше да се
връща в Русия. Знаеше, че това ще я погуби… буквално.
Никой не знае какво ще го погуби буквално.
Поетите знаят. (Спомня си.) Бързам, опитвам се да стигна… но си спомням, че съм забравила нещо, връщам се,
търся… търся плоча… Морис Шевалие, любимата ми, с
Donnez-moi la main, mam’zelle… Donnez-moi la main, Подайте ми ръка, госпожице… подайте ми ръка… А параходът е
вече далеч – на километри… (Пауза.) Това ми разказа, докато пътувахме от Франция за насам. Сънувала го вечерта,
преди да заминем. Да беше се върнала за плочата.
И да бяхте изпуснали парахода?!
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МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР

Да не твърдите, че… ние сме виновни, в смисъл – родината?
Твърдя… твърдя, че…
… сте станали жертва на лоши обстоятелства?
Това оправдание никога не ми е било на нивото. Твърдя,
че… някои сънища са по-полезни от някои реалности.

МЪЖ 2

Мъдро! (Към Мъж 1.) Мъдро ли е?

МЪЖ 1

Продължете!

МУР
МЪЖ 2
МУР

МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР

След като бяхме евакуирани от Москва в Елабуга… (Мур
най-после си взима бонбон, увит в целофан с маргаритка.)
Точно така – с маргаритка! (Пауза.) Евакуирани заради
войната?
Половин Москва беше евакуирана! Немците настъпваха.
Заминахме с влакове, параходи! Ние бяхме с параход.
(Пауза.) Още там две възторжени дами обещаха, че ще
я уредят на работа в Чистопол – знаят коя е и няма да я
оставят. В Чистопол бяха повечето писатели, нас ни свалиха в Елабуга.
И?
Предложиха да бере краставици в местния колхоз!
Свежо предложение. Родно.
И още по-свежо ще ви разкажа! Докато тичала до колхозите
на Чистопол, казали, че ще откриват столова към Литфонда. И Марина Ивановна подала молба. Да е по-близо
до литературата, нали разбирате – Литфонда! (МУР вади
от джоба си малка бележка, чете.) Моля да ме приемете
на работа в качеството на съдомиячка в откриващата
се столова на Литфонда. 26 август 1941 година. Марина
Цветаева. (Дълга пауза.) За протокола: Марина Цветаева
беше автор на няколко книги с поезия, свободно владееше
немски, чешки и английски, френският беше като роден.
Превеждаше Бодлер – френски поет, беше близка с Рилке –
немски поет, в сърцето на Париж четеше лекции за Александър Сергеевич Пушкин, руски поет, за Блок и Маяковски.
Последната саморъчно подписана молба беше да я вземат
на работа като миячка на чинии в столовата на Литфонда на
Чистопол. Доста свежо предложение, нали, и съвсем родно!
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МЪЖ 2

Маяковски е с картонче.

Мур гледа неразбиращо, но възмутено.
МЪЖ 2

Маяковски е при нас, с картонче, при огнестрелните.

МЪЖ 1

И протокол!

МЪЖ 2

Защо не е изчакала отговора на Литфонда?

МЪЖ 1

Или ако имаше столова в Елабуга!?

МУР

В Елабуга нямаше нищо.

МЪЖ 2

Построиха аеродрум!

МЪЖ 1

Без отчаяние, дайте по хронология. Кога слязохте в Елабуга?

МУР
МЪЖ 2
МУР

На 18 август 1941 година. След няколко дни Марина Ивановна замина за Чистопол да си търси работа.
(Вписва в протокола.) Деянието е извършено на 13-ия ден
след пристигането в Елабуга. (Подава му конфета.) И?
Когато се върна в Елабуга, Марина Ивановна беше решила
да заминем за Чистопол. Още на другия ден! Да работи в
тамошния колхоз (чиниите на Литфонда въобще не бяха
сигурни!). Беше почнала да си стяга куфарите, но точно
тогава, същата вечер, се появи алтернатива – предложиха
работа в тукашния колхоз… И тя се разколеба.

МЪЖ 1

И на другия ден се обеси?

МЪЖ 2

Посъветвахте ли я нещо? Била е разколебана. Раздвоена
между два колхоза.

МУР

Аз бях само на 16 години!

МЪЖ 1

На колко трябва да е човек, за да избере между два
колхоза?!

МЪЖ 2

Между краставиците на Чистопол и цвеклото на Елабуга!

МУР

Аз предпочитам телешко по френски.
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МЪЖ 2

(С ирония, имитира го.) Е, сигурно говорите с френски
думи, все пак….

МЪЖ 1

Някои шеги са по-неуместни от някои избори.

МЪЖ 2

От някои истини.

МЪЖ 1

И от други шеги.

МУР

Вижте, тя можеше да го направи и в Чистопол, докато
беше сама!

МЪЖ 1

Но не го е.

МЪЖ 2

Нещо я е спирало.

МЪЖ 1

Може би вие?

МЪЖ 2

Имала е надежда… във вас?

МУР
МЪЖ 2

Еxcusez-moi, messieurs, но не разбирам това вълнение относно Марина Цветаева сега!
Не е въпрос на вълнение, а на протокол.

Пауза.
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 1
МУР

С какво се занимавахте в Елабуга? Вие лично, Георги,
Мурка, Мур?
Това по протокола ли е?
По… приложението към протокола.
(Като да дава справка.) Четях вестници, слушах радио –
Де Гол беше в Сирия, немците настъпваха към Одеса.
Вълнували сте се от международното положение?
Беше война!
Други вълнения имахте ли? Занимания може би?
Ставах в пет сутрина, редях се на опашка за мед. Денем
четях Бърнард Шоу. „Цезар и Клеопатра“ е много добра
пиеса, но някои други не струват, например „Кандид“.
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МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 1
МУР

Докато в Москва са падали бомби?
Моля?
Чели сте… „Цезар и Клеопатра“, докато в Москва са
падали бомби?!
Нали ви казах – евакуираха!
На 25 август сте ходили на бръснар?
С доста информация разполагате?
На бръснар в Елабуга!
Трябваше да се приведа във вид.
Пет дни преди самоубийството на майка ви?!
Нищо не подсказваше подобно развитие! Марина Ивановна
беше заминала за Чистопол да търси работа. Аз след 9 дни
тръгвах на училище. Даже се записах на отчет при военните!

МЪЖ 2

Да запишем ли, че деянието е извършено спонтанно?
Даже непринудено! Това ще улесни процедурата.

МЪЖ 1

Не можем. Горе записахме друго.

МЪЖ 2

Записахме!... Ще го поправим!

МУР

Вечерта преди… 31 август тя си бе стегнала куфарите за
Чистопол. Вие ми кажете планирано или спонтанно е това
деяние!

МЪЖ 2

И на сутринта ви е сготвила манджа. (Мъж 1 го сритва.)

МЪЖ 1

Как покойната се е сдобила с въжето?

Мур мълчи. Мъж 1 вади уж небрежно от джоба си и трите писма,
после бавно ги прибира обратно.
МУР
МЪЖ 2
МУР

Даде го Борис Леонидович… Пастернак.
(Записва.) Па-стер-нак.
Борис Леонидович дойде у нас, за да помогне на Марина
Ивановна да опакова багажа за заминаването, донесе едно
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въже… здраво въже, с което да стегне куфара си. Това въже
всичко ще издържи, ако искаш, можеш и да се обесиш на него,
така каза. На шега го каза.
МЪЖ 1
МУР

Някои шеги са по-добри от други шеги.
Пастернак винаги е бил много непрактичен човек.

МЪЖ 2

Да го пишем ли виновен?

МЪЖ 1

Кой?

МЪЖ 2

Този, Пастернак.

МЪЖ 1

Сложи го под въпрос. От кого е намерено тялото?

МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 2
МУР

От хазяйката. Анастасия Ивановна.
А вие къде бяхте по време на деянието?
Какво ми намеквате? Марина Ивановна не обичаше водата,
отровата намираше за несигурна, а пушка нямаше.
Къде бяхте?
На военно обучение. Извикаха ме.
И? Обучихте се и се прибрахте. Какво видяхте в квартирата ви в Елабуга?
Миришеше на лук.
Някой е готвил?
В Елабуга винаги мирише на… лук и тор… Тялото лежеше
на дивана. Въжето беше на масата. Марина Ивановна беше
със своята престилка с голям джоб… може и да е готвила.

МЪЖ 1

Дайте да обобщим – казахте, че лицето е планирало своето деяние отдавна… сега описвате лицето като домакиня
с джоб…

МЪЖ 2

(Допълва.) Домакиня с престилка с голям джоб!

МЪЖ 1

… която, преди да си тури въжето, решава да ви сготви!?

МУР

Може и да е действала импулсивно.

- 99 -

Галина Георгиева

МЪЖ 2

Опитахте ли манджата?

Пауза.
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1

МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР

През последните две години сте били с нея всеки ден?
Е, и?
Може би има нещо друго? Вие сте наблюдателен младеж.
Опитвате се да ми внушите нещо?
Нека оставим Литфонда и колхозите. Пред себе си Марина Цветаева е имала една трета, сигурна възможност
за работа. Дали сте запознат?
Явно вие сте!
Работа по специалността – преводач с немски!
И къде в Елабуга щеше да практикува своя немски Марина
Ивановна?
В лагера за военнопленници. Доста немски войници бяха
разпитвани там.
Не съм запознат с тази възможност.

МЪЖ 1

Направо предложение, бих го нарекъл!

МЪЖ 2

Предложение – заплата, кабинет! От нашите е дошло.
Разпитва си немците и докладва! Чиста работа! А вечерта – телешко с масло! Вино!

МЪЖ 1

Да сътрудничи на държавата е дълг на всеки гражданин!

МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 2

Да беше приела! Това щеше да реши всичките ни проблеми!
Именно!
А и татко, и Аля отдавна бяха приели!
Какво бяха приели?
Да сътрудничат.
Ето! Граждани за пример!
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МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 2
МУР

Татко и Аля – да, но мама…
… мама беше твърде взряна в себе си.
Сигурно е била разколебана?
Едва ли, тя се интересуваше единствено от своите тетрадки.

МЪЖ 2

(Към Мъж 1.) Дали е знаела?

МЪЖ 1

Какво?

МЪЖ 2

За баща му и сестра му, тая Аля, нали е сестра му.

МУР
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1
МУР

(Прекъсва ги.) Не мисля, както казах, Марина Ивановна
беше твърде взряна в себе си.
Сготвила ви е жената! Какво искате повече?!
Мога ли да видя писмата ?
В тях няма нищо по темата.
Каквото и да има в тях… това са последните думи.

МЪЖ 1

Какво ви вълнуват последните думи, нали била твърде… (Затруднява се.) взря-на в… тетрадките си.

МЪЖ 2

(Поправя го.) В себе си… (Към Мъж 1.) А те къде са през
това време?

МЪЖ 1

Кои?

МЪЖ 2

Татко и Аля?

МЪЖ 1

В затвора?

МЪЖ 2

Защо? (Към Мъж 1.) Нали са сътрудничели?

МЪЖ 1

Това е въпрос към началството.

МЪЖ 2

Сложничко стана. Поне да ни бяха сервирали чай!

МУР

МЪЖ 2

(След кратка пауза.) Трагическата невъзможност от
Любовта да подредя живот, от Вечността – надробени
денонощия.
Красиво се изразявате, по френски!
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МУР
МЪЖ 1
МУР

Марина Ивановна се изразяваше красиво, аз мога само да
я цитирам.
Аха, обърнахте палачинката! А, продадохте тетрадките
!
Какви ги говорите! Тетрадките са у Аля!

МЪЖ 1

А вещите? Вещите на покойната? (Мур мълчи.)

МЪЖ 1

Кажете, споделете! Какво направихте с вещите на покойната? Ето ви конфета, не останаха, а и писмата ще
ви дам, вие само споделете!

МУР

МЪЖ 2
МУР
МЪЖ 2
МУР

МЪЖ 1
МУР

(Като да цитира сводка.) Повечето продадох… Марина
Ивановна ми бе ми оставила само 450 рубли. Сами разбирате, крайно недостатъчно.
Аз с 450 рубли бих живял три месеца… и за хайвер ще има!
Днес да, но в онези времена!
А, да, в онези времена!
А от продажбата на нещата изкарах общо 2500 рубли.
Купих си нови дрехи и огледало. Направих си снимка. Пиех
по две чаши вино на ден… виното укрепва! Най-трудно
продадох едно шикозно палто. За 700 рубли го продадох,
трудно, но го продадох.
Огледало?! Нали сте били в интернат след… случката.
Постъпили сте в интернат.
Да, там ни хранеха безплатно.

МЪЖ 2

(Връща се назад към протокола.) Чудесно! И вещи няма!

МЪЖ 1

(Сеща се.) Ахаа, няма вещи!

МЪЖ 2

Улеснява ни! (Прави знак, че ще я зачеркнат.)

МЪЖ 1

Но има тетрадки.

МЪЖ 2

Те са при нас.

МЪЖ 1

Не всички. (Към Мур.) При Аля казахте, че има тетрадки?
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МУР

Не помня къде са. Може и Аля да ги е взела. Мога ли вече
да видя писмата?

Мъж 1 изважда писмата на Цветаева.
МЪЖ 1
МУР

Последен въпрос. Колко често ходите на гроба на майка
си?
Марина Цветаева няма гроб.

Двамата разпитващи се споглеждат учудено.
МУР
МЪЖ 1
МУР

Има гроб, но никой не знае къде е.
Не бяхте ли на погребението?
Стоях на пътя, валеше, имаше крави, мучаха. Знаете ли колко крави има в Елабуга?

МЪЖ 2

Кравите са основен стълб на региона.

МЪЖ 1

На стопанството в региона.

МЪЖ 2

Именно.

МЪЖ 1

Чудесно!

МЪЖ 2

Няма гроб – няма човек… Изтрита работа!

МЪЖ 1

Зачеркната! Зачеркнат поет!

Мур не разбира шегата им, преглъща бонбон.
МЪЖ 2

Как са бонбоните?

Мъж 1 изважда и разгръща едно по едно писмата на Цветаева.
МЪЖ 1

(Тържествено.) Когато някой си тури края, се питаме за
причината, нали така!

МЪЖ 2

А когато краят е це-ле-положен и преждевременен, се
питаме двойно!

МЪЖ 1

(Чете.) Писмо 1: Искам Мур да живее и да учи. С мен
той е загубен. (Пауза.) Писмо 2: Пазете скъпия ми Мур,
здравето му е много крехко. Писмо 3: Мурлига! Прости
ми, но нататък щеше да е по-лошо.
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Тишина.
МЪЖ 2
МУР

Причината, Мур, причината!
Не може да е само това! Дайте ми писмата! Не може да е
само това!

МЪЖ 1

Това е Мурлига! С мен той е загубен… без мен ще е подобре. Хоп въжето! Сигурна работа!

МЪЖ 2

(Шепнешком.) За нея – сигурна, за нас – дълга.

МЪЖ 1

Ти пък какво сега?

МЪЖ 2

Ще видиш! Мътните го взели този Пастернак с това въже!

МУР
МЪЖ 1

Откакто се върнахме от Франция, Марина Ивановна се оглеждаше за въже. Две години се оглеждаше за въже!
И вие какво направихте?

Мур не отговаря, преглъща последната хапка от бонбона си.
МУР
МЪЖ 2

Аз бях само на 16.
Миша на север – с черен шоколад. Да ви е сладко. Извън
протокола: Проверихте ли добре?

Светлините на сцената угасват. Чува се ехидният гласец на питащия:
Не ме погребвайте жива! Проверете добре!
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III АКТ – РАЗПИТ 2 – АРИАДНА ЕФРОН – АЛЯ
Сцената е тъмна. Чува се гласът на единия разпитващ, а другият
отново му свети с фенерче – пред тях има отворена тетрадка.
Далечният звук отново кънти глухо във въздуха.
МЪЖ 1

Когато съм се родила, всички места са били заети…
остава ми единствено небето.

МЪЖ 2

Абе, да включим аварийното осветление… ще се измъчим с тия тетрадки.

МЪЖ 1

Не можем. Нали е самоинициатива.

МЪЖ 2

Продължителна е тази… самоинициатива.

МЪЖ 1

Продължителна, но с цел!

МЪЖ 2

В началото Москва ми изглеждаше по-близо.

МЪЖ 1

Въпросът е Сибир да си остане далечен. Трябва да унищожим всички улики!

МЪЖ 2

Това, че няма гроб, улеснява нещата, нали?

МЪЖ 1

Много! Скри ли писмата?

МЪЖ 2

(Кима утвърдително.) А тетрадките?

МЪЖ 1

Какво тетрадките? Ще ги изгорим.

МЪЖ 2

Ще остане пепел.

МЪЖ 1

(Мисли малко.) Ще я заметем. Не, ще се изпикаем върху
нея и… няма пепел! (Доволен от хрумката си ръкомаха.)

МЪЖ 2

А тя като дойде?

МЪЖ 1

Какво като дойде?

МЪЖ 2

Как ще пишем протокола на тъмно?

МЪЖ 1

Може и да не пишем. Всичко е в тетрадките! Цялото отношение майка и дъщеря е тук. (Разгръща, чете.) Отново
подхващам тетрадка на 5 септември 1940 г. в Москва…
Сърцето ми лека-полека се свива… Енигматичната Аля,
престореното веселие…
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АЛЯ

Ариадна Ефрон! Аля съм само за мама и някои близки.
Ариадна съм по паспорт… и в протоколите.

Никой не е видял кога е влязла Аля, но тя сякаш е била през цялото
време на сцената и поради липсата на светлина е сякаш в друг
свят. Мъж 2 понечва да я посрещне и настани, но Мъж 1 го спира,
дава му знак да си трае. При ставането си обаче Мъж 2 бута от
масата един портокал, който се търкулва до Аля.
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ

Баща ви е искал да ви кръстят Катя или Маша.
(Вдига портокала от земята.) Нишките на Ариадна ще ме
отведат при мама, при Онази, която ми е дала име и живот.
Кога последно видяхте Марина Ивановна?
В нощта на 27 август 1939 г. Казах ви!

Двамата се споглеждат.
МЪЖ 2
АЛЯ

МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ

Какво ви раздели… с маминка в нощта на 27 август?
Ще ви отговоря, пак ще ви отговоря, сигурно пишете нов
протокол… всичко трябва да е прилежно и чисто, протоколно… Бях на гости на мама и татко в Болшево, беше хубава лятна вечер, държах се смело и весело… Но дойдоха –
ваши другари – и ме отведоха. Без обяснения… Татко не
реагира, беше още болен. Мама едва отрони: „Аля, какво
правиш, няма ли да се простиш с нас?“ После, разплакана,
през рамо аз само махнах с ръка. Комендантът, възрастен
мъж, каза на мама: „Така е по-добре. Дългите сбогувания
са излишни сълзи“... Не ги видях повече.
Къде ви отведоха?
На тъмно! В Любянка на тъмно ме отведоха.
Къде бяхте на 31 август 1941 г.?
(Опитва се да си спомни.) Тук бях! Целия август и септември… и ноември… тук бях. Още нямахте портокали.
А къде сте понастоящем?
Тук съм си. На тъмно. На разпит в Любянка. (Оглежда обстановката.) И сте измели.
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МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ

МЪЖ 1
АЛЯ

Вчера. (Другият го сръчква.)
По-полезно е така, по-уютно.
Портокалът е за вас.
(Приближава портокала до бузата си, до място с голям
синкав оток от побой.) И синьото спадна. Като изляза на
светло, съвсем ще е минало.
Знаете ли защо сте тук, Ариадна Сергеевна?
И да не знам – ще ми кажете!

Двамата се споглеждат, Аля придобива ехиден вид, а тялото ù
редува дързост и спазми.
АЛЯ

Какво, да не би да свършиха палките за дами? (Двамата
не реагират.) Нищо, давайте с обикновените… да не губя
форма… ама вие и печка сте ми пуснали… недейте така,
не може на топло – ще заспя. (Сеща се.) На стената няма
ли да ходим… днес на стената? Вчера ходихме и не стреляхте, може днес да ми провърви?! Да стреляте. Бум – от
раз! Размазана… Аля стената беляза с кръвта си млада и
пламенна! И потече кръвта Алена… разтече се славно.

Аля инсценира фалшив разстрел и размазва на стената портокала, който отвътре е червен. След акта Аля бързо връща предишния
си спокоен вид и равен тон.
АЛЯ

На 27 септември, месец след ареста, подписах. Не желаейки
да крия нищо от следствието, трябва да заявя, че баща ми
Ефрон, Сергей Яковлевич, както и аз, сме агенти на френските тайни служби. Подпис: Ариадна Сергеевна Ефрон.
(Пауза.) Нали това искахте – да ви кажа за татко?

МЪЖ 2

За майка ви искахме.

МЪЖ 1

В съзнание ли бяхте? (Аля не реагира.) В съзнание ли
подписахте признанията?

АЛЯ

Събудих се на север, много на север.

Токът идва неочаквано. Досадното жужене спира. От светлината
сцената изглежда по друг начин. Аля бързо излиза от състоянието
си, оглежда обстановката, оправя си косата и си придава бодър и
весел вид. Аля носи голяма чанта, преметната странично.
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АЛЯ Много е мръсно тук.
Двамата мъже виждат пред себе си съвсем различна жена.
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ

МЪЖ 1
АЛЯ

Но имаме портокали. Заповядайте. (Вади от шкафа няколко.)
Споменахте по телефона, че у вас има тетрадки, оставени
от поетесата Марина Ивановна Цветаева.
Носите ли вашите?
Каквото трябва – нося.
Седем броя?
Колко са вашите?
Три.
Добре, нека обединим моите седем с вашите три.
И ние така предлагаме – вашите седем да дойдат при
нашите три.
(Иронично.) Може би ще ги печатате в академично издателство? За наследството на Марина Цветаева отговарям
аз – пазя целия архив. Затова ще ви бъда благодарна, ако
ми дадете достъп до тези три тетрадки.
Ариадна Сергеевна, ще ви зададем няколко въпроса,
свързани с майка ви.
Сигурно трябва да подписвам нещо?

МЪЖ 1
Лицето Марина Ивановна Цветаева, вписано като
ваша майка, е нарушило няколко забрани от Декрета за еЛФеКа
на гражданите. Искаме да изслушаме вашето становище.
АЛЯ

Не разбирам за какво говорите! Каквото съм имала да казвам, съм го казала отдавна! И подписала!

МЪЖ 2

Казали сте за баща си, а за майка си – нищо?

МЪЖ 2

Съставяме протокол! За нея!

МЪЖ 1

Кажете наясно ли сте с деянието, извършено на 31.08.1941
г. в Елабуга?
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АЛЯ

Ако бях с нея, нямаше да се стигне дотам.

МЪЖ 2

(Отново ù предлага портокал.) Вземете си, последна
партида?

МЪЖ 1

Можете ли да опишете майка си. Как си я спомняте?

АЛЯ

МЪЖ 1
АЛЯ

МЪЖ 1

(Сякаш декламира.) Беше средна на ръст – 163 см, с фигура
на египетско момче – широки рамене, тесни бедра и тънка
талия. (Долавя се нечие подхилване в стаята.) Чертите на
лицето бяха остри и отчетливи.
(Прекъсва я.) Имах предвид като нрав и характер.
Гласът бе висок и гъвкав. Речта – стегната, репликите –
като формули, афористични. Стиховете си четеше… темпераментно, смислено, с желание. Пушеше: в Русия – цигари,
които сама си свиваше; зад граница – твърди, мъжки цигари, често с цигаре. Пиеше черно кафе…
(Прекъсва я отново.) За характера питах.

АЛЯ

Бързаше да помогне, да избави, да спаси – винаги ще даде
едно рамо; делеше и последното си, най-насъщно, защото
излишно нямаше… Към хората на труда се отнасяше… с
дълбоко уважение!

МУР

Пише мемоари за мама. Готви се за членство в Съюза на
писателите. (Гласът му се чува внезапно от дъното на
стаята.)

АЛЯ

Мур! Мурлига! Това ти ли си? Къде си?

Аля тръгва да търси Мур, но мъжете ù препречват пътя. Дават ù
знак, че е по-добре да седне и да се успокои. Аля сяда на ръба на стола.
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1

Какви бяха отношенията ви с покойната?
(Гледа към мястото, където е Мур.) И като съставите протокола, ще ми дадете тетрадките?
Може и това да стане. На въпроса, моля!
Имали сме и трудни години.
Например?
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АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ

МЪЖ 2
АЛЯ

1934 година беше такава.
Воаля! Има го в тетрадките! Жива мъка е било!
(Търси ход.) Трудна година беше, няма да скрия, но чак
жива мъка! Не е в стила на Марина Ивановна. Друго съм
запомнила: Червено и сладко, така беше описала лятото на
34-та… Хрумвало ли ви е, че лятото може да бъде червено
и сладко.
Живели сте в Париж… под един покрив тогава.
В Париж никога не е било лесно… особено през 30-те с
всичките тези поети. Трудно е да се внедриш, а и мама не
обичаше кръговете, не се „навърташе“ край никого.
Знаете ли, разказвала ми е, в началото на 20-те, тук, не тук, в
Москва, преди да заминем – вижда плакат за поетическо четене. На плаката пише: нощ на поетите, акмеисти – еди-кой
си, еди-кой си, еди-кой си, постакмеисти – еди-кой си, едикой си, еди-кой си, имажинисти – еди-кой си, еди-кой си,
еди-кой си… на нов ред и… Марина Цветаева… Ей така…
единак, без кръг и среда – просто нов ред: и Марина Цветаева. И в Париж беше така.

МЪЖ 1

Записваш ли?

МЪЖ 2

Единак записах.

МЪЖ 1

(Допълва.) Неприобщен социално. Как изкарваше пари?

АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ

С писане, с писане и четене. Печатаха я тук-там и я канеха
на четения. Четеше понякога, да.
Какво е чела?
Поезия четеше, своя и чужда, пред публика. Имаше големи
четения: за Маяковски, за Блок.
И за това са плащали?
Тук не плащате ли?

Двамата се споглеждат, не знаят.
АЛЯ

Александър Блок бе за мама божество, божество на Поезията!
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МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1

АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ

(Чете нещо в една от тетрадките.) Вашият брат, Мур,
често е боледувал?
Мур понякога боледуваше, да, също като татко…
Две здрави жени срещу двама болни мъже!
Не беше срещу, бяхме едно, едно семейство!
Готвеше ли се за тези четения Марина Ивановна?
Какво говорите? Нали от това зависеше животът , мястото
в Париж.
(Затваря тетрадката.) В деня на нейното четене за…
Блок, божеството на поезията, както го нарекохте, брат
ви е бил болен. Марина Ивановна ви е помолила да идете
до аптеката за лекарства.
Помагах на мама с каквото мога.
Но вие сте предпочели да си закърпите чорапите?
Исках до отменя мама в домакинството.
После сте чели вестник?!
С татко следяхме международната ситуация.

МЪЖ 1

И аптеката е извън тази международна ситуация? Не се
вписва, твърде близко е?! (Аля не разбира накъде бият.)
Докато брат ви е болен, а майка ви се готви да застане
пред 150 000 руски емигранти в Париж… вие следите
международната ситуация!

МЪЖ 2

(Подхилва се.) А аптеката е близко, твърде близко!

АЛЯ
МЪЖ 2

Това е преувеличено. Не вярвам така да го е описала. На
тези четения идваха 150 човека, даже 100.
150 човека – позор, даже сто – пълен позор!

МУР

(Шепти от ъгъла.) Опозорена!

АЛЯ

Георги! Къде си, Мурлига?

МУР

Опозорена! Така каза на мама в деня на нейното четене за
Блок. Ооо, вие и така сте опозорена! Повече няма накъде!
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АЛЯ

Къде си се скрил? Защо си тук?

МУР

Чух ви от съседната стая, Аленка… мама беше оставила
вратата отворена, за да ми следи дишането.

Аля става.
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1

Тогава ли напуснахте Марина Ивановна?
Наех си стая на друго място.
За да не ви праща никой до аптеката?

АЛЯ

Тя ми зашлеви шамар.

МУР

Мама девет пъти я помоли да отиде за лекарства.

МЪЖ 2

Плесница по Аления руж…

МЪЖ 1

И татко даде парички за изнасянето… Нито минута
повече с тази истеричка, тичай, дъще, тичай! Няма цял
живот да бъдеш нейна прислужница!

МЪЖ 2

(На сантиметри от лицето на Аля.) И станахте прислужница в чужда къща.

АЛЯ
МЪЖ 1

(След известна пауза.) Искам да отида до тоалетна, господа!
Ако разрешите!
Няма тоалетна.

МУР

Има чекмеджета.

АЛЯ

Дървен ти е хуморът, Георги, както би казала мама.

МУР

В дървена обстановка сме, сестрице.

МЪЖ 2

(Подканват я да седне.) Заповядайте все пак! Дървено
ви е местенцето, но затоплено. Моля! Обелете си един
портокал. Дайте, аз ще ви обеля.

МЪЖ 1

Ще замирише хубаво. На… червено и сладко!

МЪЖ 2

Отвътре са червени. (Поглежда към стената с червения
размазан портокал.)
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МЪЖ 1

Добре, лятото на 34-та – описано. Дайте следващото – на
35-а!

АЛЯ

Ако си описваме така лято след лято, ще си откараме до
другата зима.

МУР

Лятото на 35-а в Париж дойде Пастернак.

АЛЯ

А, да, Борис Леонидович! Гостува ни, да. Мама с вълнение
очакваше посещението му, не бяха се виждали години.

МЪЖ 2

Това онзи с въжето ли е?

МЪЖ 1

Същият. По какъв повод е бил в Париж Борис… Пастернак.

АЛЯ

Дойде за Международния конгрес на писателите в защита на
културата. Беше изпратен лично от… (Сочи с пръст нагоре.)

Двамата се споглеждат, чудят се дали говори истината.
МЪЖ 1

В защита от какво?

АЛЯ

През 35-та година фашизмът вече надигаше глава в Европа.
Как мислите? От какво?

МУР

Истината е, че Борис Леонидович дойде да купи рокля на
жена си.

МЪЖ 1

Никой не ходи току-така за рокли в Париж! Най-вече
поетите. Нали и този беше поет?

АЛЯ

Пастернак много години безрезервно властваше над всички поети. Имаше огромно влияние.

МУР

Само Цветаева с чест излезе от това изпитание (Всички
го поглеждат.), цитирам Ахматова, нали бях на гости в
Ташкент.

МЪЖ 1

Да се върнем в Париж!

АЛЯ

Разхождахме се няколко дни тримата – татко, аз и Борис
Леонидович. Разказа ни той за Москва, за живота, за новите линии.

МУР

За жена си, за скуката, за модните линии.
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АЛЯ
МЪЖ 2

С татко се вълнувахме от всичко тук – от всеки нов завод,
от всеки колхоз, от всяка нова закусвалня…
А как се отнасяше Марина Ивановна към колхозите…
тогава?

АЛЯ

Марина Ивановна се отнасяше към колхозите…

МУР

Както те към нея – никак. Щом ще е равенство, да е равенство, казваше тя.

АЛЯ

Борис Леонидович говореше за колхозите, твърдеше, че
и тя ще обикне колхозите, истински ще ги обикне!

МУР

И тя си взе багажа и избяга на юг.

АЛЯ

За нея той беше светиня, надежда, онова небе зад края на
земята. (Двамата се споглеждат.)

МУР

Марина Ивановна можеше да издържи въжето му, но не и
любовта му към колхозите.

МЪЖ 2

И в Елабуга е трябвало да избира между двете! Между
въжето и колхозите!

МЪЖ 1

(Мръщи се.) Глупости говориш и ти! В Елабуга е трябвало да избира между два колхоза – а после си е турила
въжето.

МЪЖ 2

Къде е разликата?!

Въпросът увисва без отговор.
МЪЖ 1

(Към Аля.) Сигурно не обичате севера, но…

МЪЖ 2

(Ръчка Мъж 1.) А тоя Пастернак… още ли го водим?

МЪЖ 1

Какъв?

МЪЖ 2

Заподозрян?

МЪЖ 1

Не бива вече.

МЪЖ 2

Въжето е негово.

МЪЖ 1

Негово, ама виждаш – има усложнения. На конгрес го
пратили, обикнал колхозите!
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МЪЖ 2

Да, засука се!

МЪЖ 1

(Към Аля.) Та, сигурно не обичате севера, но… нека за
малко се пренесем в Берлин и Прага (Мъж 2 вметва:
северни градове) – тогава сте били близка с майка си.

МЪЖ 2

Това е преди?

МЪЖ 1

Е, преди де!... Преди кое?

МЪЖ 2

Преди Париж.

МЪЖ 1

Преди.

АЛЯ

МЪЖ 1

(Чува се тихото ù рецитиране.)
За стиховете, писани тъй рано,
преди да знам, че съм поет дори,
стремглави, като пръски от фонтани
…
за мойте стихове за смърт и младост –
нечетени от вас! –
забутани из прашните витрини
(където други книги са на власт!)
все някога – като за старо вино –
за тях ще дойде час.
Разкажете ни за Берлин и Прага! Били сте близка с майка
си тогава.

АЛЯ

На седем е лесно да си близък с майка си. Представяше ме
на всички, гордееше с мен, говореше с мен като с равна…
В Берлин бях нейното друго АЗ.

МУР

Но в Париж стигнах до истинското си!

АЛЯ

Защо все ме прекъсваш, Мурлига?

МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 1

Продължете… Аля! А какво е имало под леглото ви в
Париж?
Не разбирам въпроса ви.
(Цитира тетрадката.) След нея – вече десет дни – изнасям пълни кофи с мръсотия, паяжини с килограми,
парцали, изгнили под леглото, и мухлясали сандвичи.
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АЛЯ

Вижте, нека да подпиша каквото трябва и да съберем тетрадките на Марина Ивановна в ето тази чанта. (Сочи към
чантата си.)

МУР

Не ги давайте! Тя ще промени всичко, ще ги редактира.
И писмата, и тетрадките – нека останат при вас. (Пауза.)
Марина Ивановна има право да остане с истината.

МЪЖ 1

Нека да се придвижим напред към заминаването. Как
заминахте за Москва?

МЪЖ 2

Истината! За кофите с паяжини в парижката ви квартира, за френските ви кавалери, за куфарите с 15 килограма бутикови рокли. С тези рокли заминахте за Москва,
нали!? Червени ли бяха?

АЛЯ
МЪЖ 1

Татко ми купи роклите. Имах съветски паспорт! Чисто нов
съветски паспорт!
Без съветски паспорт и без рокли в Москва не приемат!

МУР

Френски рокли и съветски забрадки… Мечтаната колекция! Забрадки тип „колхозничка“!

АЛЯ

Забрадките си купувах сама!

МЪЖ 1

МУР

Да уточним! Вие първа заминавате, нали така? От цялото семейство вие първа напускате Париж и тръгвате за
Москва?
Нарамила 15 килограма френски рокли… мама би заминала с 15 килограма книги.

МЪЖ 2

Момчетата харесват рокли, а книгите тежат.

МЪЖ 1

Знаете ли… Аля, понеже стана дума… истината да остане
с майка ви… знаете ли как тя е приемала всичко това?

Аля не намира отговор. Мъж 2 изважда една от тетрадките и я
разгръща.
МЪЖ 2
МУР

Абсолютно сигурна съм в своите стихове – както и в
Аля! 1914-та.
Да се радваме, че стиховете не могат да постъпват като
дъщерите! Здравей, щастлив живот! Помия от кухненски
съдове и сълзи.
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АЛЯ
МЪЖ 1
АЛЯ

Татко пръв поиска да се върнем. Беше убеден, че мястото
му е тук. Георги, ти много добре го знаеш!
И последно, докато сме с истината… Когато подписахте –
че баща ви е двоен агент – на какво се надявахте?
Биха ме. Не се надявах. Трийсет дни ме биха.

МЪЖ 2

(Дърпа другия за ръкава.) Той, Сергей Ефрон, не е ли само
наш?

МЪЖ 1

Е, ти не разбра ли? Подписала е, че е и техен!

МЪЖ 2

Излъгали сте?

АЛЯ

Отрекох се от показанията след месец!… Мога ли поне да
хвърля поглед на тетрадките? На места тя пише със съкращения, мога да ви дешифрирам.

МУР

Дешифрирай си някой друг!

МЪЖ 2

АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ

Ариадна Сергеевна, вие безспорно сте силна в дешифрирането – иначе нямаше да ви вербуват още тогава…
веднага след Париж – но кажете ни: майка ви знаеше ли?
Татко и брат ми знаеха.
А мама? Все пак – ново начало! Голяма крачка!
Не мисля, че това щеше да я развълнува.

МЪЖ 2

А вълнувате ли се от гроба ?

МЪЖ 1

Знаете ли къде е гробът на майка ви… има предвид колегата?

АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ

Мур трябва да знае.
Не сте ходили?
Научих късно. Вече ме бяха изпратили на север… да се поправям! На север всички ни поправят. Но Мур ще ме заведе… Нали, Мурка? Като изляза, ще ме заведеш? Поправена!

Аля се доближава до Мур, който бавно се изправя.
МУР

Никой не може да те заведе. Няма гроб. Никой не знае
къде е.
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АЛЯ

(Присяда на пода.) Когато съм се родила, всички места са
били заети… остава ми единствено небето.

Двамата се споглеждат, чудят се дали е била в съзнание в началото преди идването на тока.

IV АКТ – РАЗПИТ 3 – СЕРГЕЙ ЕФРОН
Същите и Сергей Ефрон. Състоянието, в което го виждаме на сцената, е състоянието от последните дни от живота му, прекарани
в психиатричното отделение на затвора след множество разпити
и мъчения. Реалност и илюзии при него са смесени. Джобовете на
халата на Ефрон са пълни със стари вестници, които от време на
време изважда, къса страница по страница и си прави самолетчета, които пуска произволно по сцената или насочва към разпитващите. Освен психически, Сергей е силно разклатен и физически,
тъй като цял живот е страдал от туберкулоза, а сега е достигнал
предела на силите си.
МЪЖ 1

Наясно ли сте, че жена ви се е обесила на 31.08.1941 г. в
Елабуга?

Ефрон не отговаря.
МЪЖ 1

Запознат ли сте въобще с деянието, или отидохте на
разстрел неинформиран?

МЪЖ 2

Името ви, за протокола.

Още от въпроса на Мъж 1 Сергей Ефрон е започнал да рецитира
поема на Цветаева.
СЕРГЕЙ ЕФРОН
			
			

… вдън огледалото –
на пътя ваш да разбера
и края, и началото.

Пауза.
АЛЯ

Сергей Яковлевич Ефрон. Женен за покойната Марина
Ивановна Цветаева, деца – Ариадна Ефрон, Ирина Ефрон,
Георги Ефрон.
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СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 2

Коя е Ирина?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 2
АЛЯ
МЪЖ 1

МЪЖ 2

Никъде не пише за трето дете.
Ирина умря от глад на три години в приют край Москва.
Вие откъде знаете?
(Цитира.) Бях там. По-голямата успях да измъкна от мрака, малката не опазих.
Кога се е случило?
Февруари 1920 година.
Изключено. Това е по наше време.
Къде са я погребали!?

В приюта умираха по няколко деца на ден. Имаше обща
яма.
Вие къде бяхте, Сергей Яковлевич?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 2

Едно дете, на което не му достигна любов.

И хляб.

СЕРГЕЙ ЕФРОН
АЛЯ

Не съм евреин!

На война.

Кого защитавахте? Белите или червените?

СЕРГЕЙ ЕФРОН

Родината.

МЪЖ 1 и МЪЖ 2

Всички така отговарят.

СЕРГЕЙ ЕФРОН Родината, която изяде Ирина! Родината, която
изяде Ирина!
МЪЖ 1
МУР

По време на войната… (Недовършва въпроса си.)
Два пъти раняван.

СЕРГЕЙ ЕФРОН

Станах офицер!
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МЪЖ 1

Кога за последно видяхте покойната?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 2

1918-а.

Марина Ивановна?!?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Ще те отнема от всички вечери и времена,
			
ще те отнема от всички мечове и знамена
и кучето пред вратите ще прогоня в късния час, (Пауза.)
защото по-вярна от куче ще ти бъда самата аз.
АЛЯ
МЪЖ 1

Ако Бог стори това чудо – да ви остави жив, ще ходя след
вас като куче… Цветаева, по време на войната.
Как си обяснявате тази „кучешка вярност“, офицере?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Мога да обичам само когато любовта ми е далеч от мен… Борис Леонидович дойде, Марина Ивановна замина! За да го чака… на юг да го чака… онова
небе зад края на земята. Борис – голяма надежда във
живота ми… Ще го чакам… дори и… щом трябва…
да купи рокля на жена си. Ще го чакам… Търпеливо,
както римите чакат, Търпеливо, както смъртните
чакат… онова небе зад края на земята.
МЪЖ 2

Но докато е чакала Пастернак, ви е следвала навсякъде?!
Берлин, Прага, Париж, Москва.

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Трагическата невъзможност да напусна Серьожа… по навик, като куче… ще ходя след вас като
куче. (Пауза.) Моето тяло не е мое, но не е и твое.
Твое! Но не мое! И въобще – не нейно! Негово! Тялото
на Пастернак… Цветаево!
МЪЖ 1
АЛЯ
МЪЖ 2

За какво намеквате, Сергей Яковлевич?
Шшшшшт! Мур не бива да знае.
Че Пастернак и Цветаева…

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Можеше да се казва Борис! Малкият Борис!
Наместо Георги. Борис Ефрон! Как ви звучи?… Отказа
се, сама се отказа.
МУР

Не ме въвличайте в семейните ви тайни, Сергей Яковлевич.
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СЕРГЕЙ ЕФРОН
София Парнок, София Холидей, Константин
Родзевич, Николай Грозни, Арсений Тарковски… (Спира се, опитва да се спомни и за други.) Колко много любови, колко много любов!
МЪЖ 1

Какво се опитвате да ни съобщите, Сергей Яковлевич?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
А Борис Леонидович, постоянен… и Рилке…
но умря бързо…
МЪЖ 1

Мъже, с които е имала връзка.

МЪЖ 2

Има и жени?!?

МЪЖ 1

Двуполова любов.

МЪЖ 2

Еднополова.

МЪЖ 1

И с едните, и с другите – значи, двуполова.

МЪЖ 2

Щом казваш…

СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 2

И брат ми.

И брат ви?!? Кога?

СЕРГЕЙ ЕФРОН

Веднага след сватбата.

МЪЖ 1

Затова ли заминахте доброволец във войната?

МЪЖ 2

(Тихичко сочи списъка с имената.) Ама не може с всичките?!

МЪЖ 1

Някои са само на хартия.

МЪЖ 2

В кой смисъл на хартия?

АЛЯ

В поетичен смисъл.

МЪЖ 1

Мирише ми на буржоазия!

МЪЖ 2

Изглежда, че му е лошо. (Сочи Сергей.)

МЪЖ 1

Така изглежда.

МЪЖ 2

Сигурно не спи на чисти чаршафи.

МЪЖ 1

Сигурно не спи въобще.
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Пауза.
СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 2

Съвестно сте чакали… услужливо.

СЕРГЕЙ ЕФРОН
МЪЖ 1

Шест години си чаках паспорта.

Никого не съм убивал.

Много хора разчитаха на вас в Париж.

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Не съм евреин! Бях честен агент на съветските
служби.
АЛЯ

Оттеглих показанията си след месец.

МУР

Чухме.

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Георги, да отидем за сладолед… за сладолед да
отидем!
МЪЖ 1
МУР
МЪЖ 1

Знаеше ли Марина Ивановна за вашите занимания?
Мама се интересуваше най-вече от своите тетрадки.
Съвпадаха ли нейните възгледи за света с вашите?

АЛЯ

Мама нямаше възгледи за света…

МУР

… имаше само усещания за него…

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Жена ми никога не е се е занимавала с антисъветска дейност. Аз също. По тази линия си съвпадаме.
Тя през целия си живот е писала стихове и проза.
МЪЖ 1

На коя власт служеше Марина Ивановна?

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Поетът не може да служи на властта – самият той е власт.
МЪЖ 1

Замириса на нещо, усещате ли?

МЪЖ 2

На мен отдавна ми мирише на овесена каша, ама…!

МЪЖ 1

На огън, не, на сяра… и тоя звук… (Отива да погледне
навън.) Кому е нужно…

СЕРГЕЙ ЕФРОН
Моят огън не е нужен никому, защото на него
не може да се вари каша… (Пуска самолетче.)
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ЕПИЛОГ
От дъното на сцената се чува звън на телефон. Всички са учудени,
най-вече двамата разпитващи. Телефонът звъни настойчиво, но
не се вижда къде се намира. Като следват звука, двамата започват
да отварят чекмеджетата и в едно от тях намират звънящия
черен телефон.
Мъж 1 вдига слушалката колебливо. От другата страна на слушалката не се чува нищо, освен познатото странно жужене, което
постепенно нахлува и изпълва и цялата сцена.
Върху механичния сигнал се наслагва глас от високоговорител и
аларма:
Марина Цветаева внезапно навлезе в атмосферата, повтарям
Астероид 35 111, носещ името на руската поетеса Марина Цветаева, внезапно навлезе в атмосферата. Всички незабавно да
напуснат работните си места и да се насочат към изходите за
евакуация. Повтарям: към изходите за евакуация.
Гласът утихва, повтаряйки „евакуация“, „евакуация“ до безкрай.
Алармата и жуженето се усилват. Всички са в тих потрес с изключение на Сергей Ефрон, който продължава спокойно да прави
своите фигурки от вестници.
МЪЖ 2

Значи, край с протокола?

МЪЖ 1

(Хваща партньора си за ръка и го повежда към изхода.
Лампите изгасват, но една остава да свети. Мур и Аля
се опитват да мобилизират баща си, да го извадят от
състоянието, в което е изпаднал.)

МЪЖ 2

Да ги вземем с нас!

МЪЖ 1

Къде?

МЪЖ 2

Към изходите за евакуация!

МЪЖ 1

Къде?

Мълчат.
МЪЖ 2

Поне няма да ни пратят в Сибир!
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Отварят вратата.
МЪЖ 2

Ще се върнем ли?

МЪЖ 1

Кога?

МЪЖ 2

Като отмине Цветаева?

Чува се силен тътен. Вратата се затваря. Всички са в стаята.
СЕРГЕЙ ЕФРОН
Мътното слънце, захвърлено в облачна яма,
			
ниви и гробище, скрито зад бяла стена.
			И върху пясъка – чучела черни от слама,
			
сякаш човеци, превили от скръб колена.
			
Боже, с какво и защо те така прогневиха
			
бедните къщи, та хвърляш човеците в ад?
			Влакът зави и войниците също завиха,
		
в прах се потули, потули и дръпна се пътят назад…
Затъмнение. Светлините угасват. Чува се взрив. На сцената се
стеле пепел. Чува се женски глас сякаш от небето:
И пепелта ми ще бъде по-гореща от техния живот.

КРА Й
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