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ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ
НОЩ
Действието се развива в провинциален град, в дома на семейство
Неделчеви.
Времето на действието се определя чрез календар на стената: Ани
е на двайсет години, десет години след първата катастрофа.
РАЗКАЗВАЧ – ГЛАСЪТ НА БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ
Необикновени са пътуванията на хората. Всеки ден
някой тръгва за някъде: за работа, за среща с приятели, някой пътува за вкъщи. Има много начини хората да пътуват. Случва се някое от тези пътувания
да започне с автомобил и хората пътуват с усещането, че ще стане нещо хубаво в следващия момент. Но
уви, невинаги е така. Понякога пътуването отвежда
до най-неочаквани места. Възможно е да започне с
автомобил и да завърши в сънищата, където всеки
сам търси отговорите на въпроса: закъде пътува.
В стаята има гардероб, огледало, спалня. Има масичка с лист и
химикалка.

ПЪРВА СЦЕНА
Тъмно е. Звук от силен удар – катастрофа. После се чува как дъждовни капки се стичат по стъклата. Миг тишина. Долавят се викове, бълнувания, стонове. Влизат трите Съновидения, отразени
в огледалото. Постепенно се вижда, че на спалнята спи някой, а
сънят се разказва от Съновиденията.
Докато тече сцената, продължава да се чува звук от сирена на
линейка. Някакви хора говорят. Някой плаче.
ПЪРВО СЪНОВИДЕНИЕ Сънуваш катастрофата, Ани. Опитваш се да си спомниш какво ти говорех в онзи
момент на безсъзнание. Момента между живота и смъртта. Измъчват те кошмари. Време е да
се събудиш вече. Баба ти, моята жена, загина при
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катастрофата. Какво още трябваше да се случи, за да
се събудят моите деца? Но не. Те не разбраха как да
живеят. Продължиха да се мамят. Щом те не могат,
тогава ти се събуди, Ани. Нали си ми внучка, нали
носиш моята кръв. О, как обичах баба ти!
Той посегна на честта . Това беше нашата тайна
с нея. Това беше нашата семейна тайна. Това беше
тайна, която всички знаеха. Хората постепенно започнаха да ме избягват. Нямаше с кого да говоря.
В мен остана тайната. Накрая се разболях от рак и
си отидох десет години по-късно. Всички въздъхнаха, като помислиха, че с това си отива тайната.
Не, една тайна никога не си отива със смъртта на
хората. Една тайна си отива, когато се разкаже. А
когато се премълчава, тя напомня за себе си чрез
болести, катастрофи, неочаквани събития. Остане
ли тайна, продължава да живее. Хората не разбират, че случващото се е част от тайната. Постепенно времето заличава следите и само несбъднатите
мечти и разочарования на хората могат да измерят
колко страшна е била тайната. Събуди се, мила
внучке. Ти се върна, за да разкажеш тайната на
семейството.
Отива до прозореца. Гледа дъжда. После до масата. На нея има
снимка на Ани и баба ù. Взима снимката, разглежда я.
ВТОРО СЪНОВИДЕНИЕ Сънуваш катастрофата, Ани. Питаш се
защо те измъчват кошмари? Питаш се кой съм? Никога не си чувала за мен. Аз съм този, който опетни
честта на баба ти. Алчността и завистта ме погубиха.
Исках с измама да взема богатството на семейството
на баба ти. Престорих се на влюбен, опетних честта
. Бях измамник. Пропилях богатството, което ми
оставиха моите родители. Те си отидоха, докато бях
почти дете. Лесно тръгнах подир лошите съвети на
приятели. Когато пропилях всичко, се оказах сам.
Лошото беше, че дължах пари. Заплашваха ме. Как
можех да се измъкна?! Само ако се оженя за богато
момиче и взема зестрата му.
Баба ти беше и красива, но и моя братовчедка. Започнах често да ходя у тях. В началото никой не се учуди,
нали бяхме роднини. Така продължих известно време
и хората започнаха да говорят, че има нещо между
нас. Тя беше толкова срамежлива, че не смееше да
каже, че не е вярно. Един ден, когато пак бях у тях, тя
изведнъж се развика и каза да спра с лъжите, защото
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обича друг човек, както и че са си дали дума да се
оженят по Коледа. Изтръпнах. Всичко се проваляше.
Тогава замислих друга измама. Започнах да разпространявам слухове, че брат е против нашата
любов. Той знаеше, че дължа пари на много хора.
Организирах убийството му, като го подмамих една
вечер с историята, че ще бягаме със сестра му, за
да се оженим в града. Мислех, че като падне петно върху честта , като премахна брат , и тя ще се
омъжи за мен. Но както се казва, човек предполага,
а Бог разполага. Убих братовчед си и избягах. Ани
се поболя от мъка. Родителите се споминаха. А тя
дари всичкото наследено богатство на един манастир и отиде да живее при някаква своя леля в друг
град. Дядо ти не я забрави обаче. След една година
се ожениха.
Минаха години, озлобих се. Още по-зле стана положението ми. Върнах се, вече никой не ме помнеше.
Живеех в края на града в една барака. Каквото изкарвах през деня от работа, вечер го изпивах. Баба
ти и дядо ти вече имаха четири деца. Дядо ти беше
работлив човек. Живееха щастливо. Понякога отивах на края на улицата, на която живееха, и слушах
смеха и песните, идващи от дома им. Питах се защо
се получи така. Мислех си, че ако тя беше избрала
мен, щяхме да бъдем щастливи.
Един ден потропах на вратата им. Знаех, че няма
никого. Дядо ти беше заминал по работа. Децата
бяха на училище. Тя ме позна. Поисках някаква
работа да свърша, но тя каза да дойда друг път,
когато дядо ти е у дома. Поисках хляб. Тя отиде да
вземе. И аз влязох след нея. Не се сдържах. Толкова
ме беше яд на нея. Изнасилих я. Последното, което
помня от нея, е как гледаше в една точка, свлечена
на земята.
Убих човек, посегнах на честта на братовчедка си.
Никой не говори за мен. Никой не споменава името
ми. Стоя на предела между живота и смъртта и не
мога да премина отвъд. Разкажи за мен, Ани. За моите грехове. Душата ми ще намери покой само така.
Отдръпва се в ъгъла и стои с поглед към прозореца.
ТРЕТО СЪНОВИДЕНИЕ Сънуваш катастрофата, Ани. Влизам в
сънищата ти. Аз съм братът на баба ти. Убиха ме заради измама. Как лесно повярвах на лъжите на един
човек, който е мой братовчед, а за мен беше повече от
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брат. Защо не попитах сестра си дали е истина онова,
което се говореше, че са влюбени и ще бягат. Само
един човек остана, който ме помни. Любовта на живота ми. Щяхме да се женим. Остана само бялата
рокля. Единственото, което искам, е да прегърна любимата си. Колко много се измори душата ми!
Отдръпва се до прозореца. Стои с наведена глава. Раменете му са
отпуснати и се тресат от глух плач.
ПЪРВО СЪНОВИДЕНИЕ Ани, чуваш ли? Върнахме се, за да разкажеш за нас. Събуди се. Не оставяй душите ни да
скитат още.
Връщат се в огледалото в реда, в който са излезли от него.

ВТОРА СЦЕНА
Ани се събужда. Става, разхожда се. Говори си нещо сама. Сяда и
започва да пише. Зачерква и хвърля листа. После пак се разхожда.
Стои до прозореца. Чува се дъждът, който трополи по прозореца.
АНИ

Кошмарите – всяка нощ ги сънувам. Все същите
хора, които ми говорят, и все едни и същи неща.
Понякога са съвсем ясни, виждам ги как стоят до
леглото ми и говорят. И все онази катастрофа. Все
към нея ме връщат. И все същите сънища. Сънувам
как тръгваме от къщата на чичо Николай. Пътуваме към вкъщи. Аз гледам през прозореца на колата.
Баща ми шофира. Майка е отпред до него. Обърнала
се е назад към мен и баба и нещо говори. Смеем се.
Чувствам се толкова спокойна, щастлива. Последният миг на щастие. И изведнъж. Страхотен удар и
онова пропадане в нищото. После бях с баба, тя ме
държеше за ръката, вървяхме и в един момент тя
спря, целуна ме по челото и ми каза: „Връщай се!“.
И продължи.
Оказва се, че три дни съм била в кома. Един човек ме
измъкнал от смачканите останки, взел ме в колата си
и ме закарал в болницата. Когато отворих очи, над
мен беше надвесен някакъв лекар, който ми се усмихваше. Помня очите му. После пак заспах. Когато
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се събудих за втори път, бях в болнична стая. Влезе
братовчедка ми. Носеше сок от портокал. Мразя сок
от портокал. През онази година животът ми премина в болницата със сок от портокал.
Защо се случват катастрофите? До оня момент се
смеех щастливо. Имах семейство и приятели, които
ме обичаха. След него всичко се промени. Брат ми
стана мълчалив и затворен. Колко ли се е изплашил, когато са му казали, че сме катастрофирали.
Родителите ми се превърнаха в болни старци само
за един миг. Когато се прибрахме в къщата, тя не
беше същата. Ние не бяхме същите!
Къщата! (Високо, ядосано.) Тази къща е причината.
В деня, в който съм се родила, е взето решението да
се купи къща в този град. Защо тогава? Защо не порано? Защо баба ми решава да живее при нас? Защо
се налага да се върнат родителите ми тук? Защо?
Мразя я тази къща. Високите стени, огромните
прозорци, дървените стълби. Сливата е с толкова
голяма корона, че през лятото на двора е много сенчесто, дори е студено.
Ани сяда и пише. Сълзи се стичат по бузите ù.
Дъждът продължава да чука по прозореца.

ВТОРО ДЕЙСТВИЕ
ДЕН
Действието се развива в провинциален град, в дома на семейство
Неделчеви.
Времето на действието се определя чрез календар на стената: Ани
е на десет години, действието се развива няколко дни след катастрофата.
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РАЗКАЗВАЧ – ГЛАСЪТ НА БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ
Всяко семейство има свой вътрешен свят, който
определя семейните правила. Всеки един от семейството е изправен пред опасността да бъде наказан
или да се почувства виновен, ако наруши правилата.
Времето лети. Очакването да се промени нещо витае
във въздуха. Промяната настъпва, когато миналото и бъдещето ненадейно се пресекат в една точка.
Събитие, при което времето променя линейния си
ход, изведнъж хората се озовават в друга реалност
и правилата остават толкова далече.

ПЪРВА СЦЕНА
Васил и Гергана стоят в кухнята на къщата.
ГЕРГАНА

Мама си отиде само преди няколко дни и аз още не
мога да повярвам. Каква нелепа смърт – при катастрофа. Предния ден говорихме с нея по телефона.
Още не мога да повярвам, че това се случи. Този
човек е заспал на волана и ги е блъснал. Когато се
обади, не можах да повярвам.

ВАСИЛ

Вчера разговарях с кака Мила. Вече състоянието и
на тримата е стабилно. Притеснява се как да съобщи
на Николай.

ГЕРГАНА

Пита ли я кога изтича договорът му?

ВАСИЛ

В края на годината. Обадила му се, че Георги, Мина и
Ани са претърпели тежка катастрофа и са в болница.
Казал, че ще се опита по-рано да се прибере. Само
трябва да уреди самолетния си билет.

ГЕРГАНА

Сега какво ще правим? Трябва да разделим вещите
на мама. За кръвнината от оня убиец, дето е заспал
на волана, ще го чакаме да се прибере в България.
Аз мисля, че трябва да я разделим между трима ни.

ВАСИЛ

Е, как само между трима ни?
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ГЕРГАНА

Така. Все пак може да кажем, че Георги уби мама.

ВАСИЛ

(сърдито) Не говори глупости. Другият шофьор е
заспал на волана и е влязъл в тяхното платно.

ГЕРГАНА

Аз не знам кой е заспал и кой къде е карал, но мама
си отиде, докато Георги шофира.

ВАСИЛ

Престани. Какви глупости говориш? Брат ни, жена
му и дъщеря му лежат в болница. Аз се грижа за сина
им. Много е трудно за всички в този момент. Нека
разделим каквото има от мама, а за кръвнината ще
говорим, когато се върне Николай.

ГЕРГАНА

Отивам в стаята на мама да донеса нещата .

Излиза от стаята.
ВАСИЛ

Още не мога да повярвам. Тази внезапност е убийствена. Имаше я майка ми, днес я няма. Вчера говорех с нея по телефона. Разделихме се, като си
пожелахме да се видим скоро. И изведнъж, няма
я. Сега това „скоро“ вече не означава нищо. Забравих дали някога съм благодарил. Дали някога
изобщо съм я целунал? Забравих. Аз съм средният
син. Какво очаква майката от средния син? Дали бях
добър син? Опитах се, старах се. Ето, станах добър
инженер. Хората ме уважават. Обичам жена си и
съм щастлив баща на двама синове. Дали някога
съм я разочаровал и съм искал прошка? И това
забравих. Как ме ядоса сестра ми! Какви глупости
говори?! За кръвнината на мама. Та ние само преди
часове я изпратихме. Странно, че вчера жена ми и
тя говореше по същия начин.

Гергана се връща в стаята и носи подредени дрехи, които поставя
на стол. Излиза и когато отново се връща, носи торби.
ГЕРГАНА

Това са вещите от скрина.

Започват да разглеждат нещата едно по едно.
ВАСИЛ

Ето, това е часовникът на тате. А това е на мама златната гривна. Ето и сребърните прибори. Дрехите
може да оставим в скрина.
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Гергана рови в нещата.
ГЕРГАНА

Къде е торбичката с пендарите от баба?

ВАСИЛ

И аз гледам за нея, но я няма. Може между дрехите
да е.

Пак започват да ровят. Търсят във всяка дреха.
ГЕРГАНА

Аз и друго исках да те питам. Къщата, какво ще правим с къщата?

ВАСИЛ

Как какво ще правим? Вчера и жена ми това ме попита. Вие да не сте се наговорили? Къщата е на името
на Георги.

ГЕРГАНА

Да. Но е купена с парите от продажбата на бащината
ни къща. Сега вече е различно. Мама я няма.

ВАСИЛ

Нали Георги и семейството му ще се върнат тук, като
ги изпишат от болницата?

ГЕРГАНА

Да, но къщата беше купена, за да живеят тук с мама.
За да се грижат за нея. Нея вече я няма. (Пауза.) А!
Ето я торбичката с пендарите!

ВАСИЛ

Да разделим нещата сега, а после ще говорим и
за къщата. Все пак с адвокат също трябва да се
консултираме.

Поделят нещата, като оставят купчинки за отсъстващите си
братя Георги и Николай. После стават и си тръгват.
Гергана се връща и от един от джобовете на дрехата си изважда
голяма златна монета с червено петно на нея. Прибира я в чантата си и самодоволно се усмихва.
ГЕРГАНА

Много съжалявам, че мама умря. Как можа така да
се случи? Катастрофа! Защо? Тя беше добър човек.
И всички са в болница. Кой знае колко време ще им
трябва, за да се възстановят?
Сега възниква въпросът какво ще правим с къщата?
Вчера разговарях с Рени. И тя е съгласна с мен, че
трябва да получим пари за къщата. Дано да навие
брат ми. Той, Васил, все си е такъв от дете. Толкова
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непрактичен. Виж, Рени е друг човек. Тя е умна жена.
Умее да си гледа интереса. Разбира се, няма да му
каже за нашия кратък разговор. Като се върне Николай, ще говоря с него. Той е най-голям от всички. Странно тогава защо той не пое ангажимента
да гледа мама? Защо сам предложи тя да живее със
семейството на Георги? Искал е да избяга от отговорността си ли? Защо? Макар че… какво питам?
Ето… от колко години работи в чужбина. Устрои
семейството си в големия град. Ако беше останал в
малкия провинциален град, какво ли щеше да излезе
от него? Нищо! Заради това ли се отказа от задължението си да се погрижи за майка ни?
А Георги? При него също нещата бяха тръгнали в
една посока и се наложи да се върне тук. Бяха се устроили в Казанлък. След раждането на Ани щяха да
получат апартамент. Още помня, когато се събрахме,
преди да ги изпишат от болницата, за да почерпи.
Тогава Николай постави въпроса да продадем къщата на село и да се купи къща в града. При когото отидеше да живее мама, на него оставаше къщата. Мама
обаче направо записа къщата на името на Георги.
Да. В крайна сметка къщата трябваше да остане негова само ако се грижеше за мама. А то какво се
случи? Катастрофа. Край. Няма я мама – няма ангажимент. Не е справедливо така. И тогава не беше
справедливо, че записа къщата на името на Георги,
все едно други деца няма. За Николай и Васил – образование, а за мен, нали съм момиче, нищо! Нищо –
кръгло нищо. Моят мъж нали все за това ме обвинява, че за мен няма нищо от семейното наследство.
Нищо! Обидно е. Аз не съм ли тяхно дете? Затова
взимам тази монета. За справедливостта. Сега като
се замисля, ако кажа на Николай и Васил, те ще се
съгласят с мен. Проблем може да имам само с Георги. Той е сприхав, все не може да се уточним къде
е границата. И затова ме е яд. Нима аз не исках да
продължа да уча? Нима не бях отличничка в гимназията? Нима нямаше да се справя, и то поне толкова
добре, колкото братята ми. Не. Даже нямах такъв
шанс. Омъжиха ме за гимназиален учител и решиха,
че са изпълнили дълга си към мен.
Справедливост ли – измама си ти в семейните
отношения…
Излиза.
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ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ
НОЩ
Действието се развива в провинциален град, в дома на семейство
Неделчеви, двайсет години след катастрофата, през май.
Времето на действието се определя чрез календар на стената: Ани
е на трийсет години, двайсет години след първата катастрофа.
РАЗКАЗВАЧ – ГЛАСЪТ НА БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ
Случва се нещо неочаквано, което променя спокойствието на дните. В този момент стремежът да се
овладее тревожността се превръща в най-важна цел
на битието. И после животът отново тръгва в своето
русло. Онази ситуация е забравена, а и защо да се
помни, след като неочакваните събития са случайни
величини. Остава само очакването за щастливата
промяна.
Мечтите и плановете се превръщат в прах в мига, в
който бъдещето и миналото отново се срещнат. И
отново, и отново, за да напомнят, че човекът не е
„Остров, вътре в себе си затворен“1.
В стаята има гардероб, огледало, спалня. Има масичка с лист и
химикалка.

ПЪРВА СЦЕНА
Тъмно е. Звук от силен удар – катастрофа. После се чува как капят дъждовни капки по стъклото. Миг тишина. Долавят се викове,
бълнувания, стонове. Трите Съновидения са до огледалото. Постепенно се вижда, че на спалнята някой спи и сънува.
Докато тече сцената, продължава да се чува звук от сирена на
линейка. Някакви хора говорят. Някой плаче. Събужда се.

1

Джон Дън, прев. от англ. Владимир Левчев (1979).
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АНИ

Сънувам катастрофите. Кошмари. Кошмари с отворени очи, кошмари със затворени очи. Живея в
свят, в който не зная какво се случва. Не зная дали
сънят ми вече не е животът и животът – сън. Дали
телефонът няма пак да звънне. Всеки път едно и
също, глас, който съобщава, че някой внезапно си
е тръгнал. Страх ме е. Страх ме е, че хората, които
обичам, си тръгват. Страх ме е дотолкова, че на никого не казвам, че го обичам. Бягам от този звън.
Живея в различни градове. Мисля си, че така ще
избягам от телефонния звън. Този ужасен телефонен звън. Всеки път гласът е смразяващ. Не спира
това звънене.
Сънувам, че трябва да продадем тази къща. Не мога
да разбера баща си защо приема подобна отговорност, след като не е първороден? Майка ми, защо тя
се съгласява да се преместят тук. Защо приемат това
наследство? Толкова много въпроси.
Тя на никого не донесе щастие. Нито на родителите
ми, нито на брат ми, нито на мен. Дали е нормално?
Все пак тя е избрана за баба ми. Чичовците ми и
леля ми са принудили баща ми да се премести тук.
Веднага след моето раждане сме се преместили, за да
не живее баба ми сама. Тя записала къщата на името
на баща ми. Умна жена. Мъдра майка, познаваща децата си. Помня как след първата катастрофа роднините ни се опитаха да оспорят нейното решение за
къщата. Заведоха дело, но така или иначе не успяха.
Тогава последваха другите катастрофи. И все наймилото взимаха. След тези катастрофи остана само
страхът във всички. Вече никой не иска нищо от
никого. Останаха единствено страхът и мълчанието.
(Разхожда се. Сяда и пише. Смачква листовете и ги
хвърля. Пак пише.)
Сънувах, че трябва да намеря една жена. Тя ме чака,
за да разкаже една история. Някой друг отдавна чака
тази жена… от много дълго време. Коя е тази жена?
Къде да я открия? Защо чака мен?

Ани започва да пише.
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ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ
ДЕН
Действието се развива в селска библиотека няколко дни по-късно.
Времето на действието се определя чрез календар на стената: Ани
е на трийсет години, двайсет години след първата катастрофа.
РАЗКАЗВАЧ – ГЛАСЪТ НА БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ
Как само лети времето в един човешки живот? Всеки ден, година след година. Накрая всичко се слива
и остават единствено несбъднатите желания. Има
хиляди причини мечтите да се превърнат в сънища. Нещо неизказано, неизречено в семейството.
Някаква страшна, срамна тайна, която е обгърната в мълчание. Това мълчание преминава през поколенията с такава сила, че е способно да заличи
семейството.
Кога се сбъдват мечтите? Понякога са необходими
няколко човешки живота, за да се срещнат миналото
и бъдещето. Тогава се сбъдват само в сънищата.

ПЪРВА СЦЕНА
В селската библиотека. Ани рови из стари вестници и списания.
Пита библиотекарката за книга, която разказва за историята
на селото.
АНИ

Вече трети ден съм тук и търся нещо, което всъщност не знам какво е… Но ще продължа. Всяка нощ
сънувам, че трябва да търся.

Библиотекарката се приближава.
БИБЛИОТЕКАРКАТА Ето и тези книги. В тях също пише за селото. Вие какво търсите?
АНИ

Търся история за пари, насилие, нещо, което е различно и се е случило тук. Моят баща е роден тук.
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И двамата ми чичовци, и леля ми. Ако сте оттук,
сигурно ги познавате. Бях на десет, когато баба ми
загина при катастрофа. След това започна ужасът с
катастрофите… през пет години някой си отиваше.
Миналата година ми отнеха предимство на кръстовище. Загубих съзнание. За миг ми се присъни, че
цялата кола е в кръв и пари. Изплаших се. Разпитвах какво ли може да означава това. Една баба ми
каза, че такъв сън се сънува, когато някой от предците ти е замесен в нещо лошо. Сънят показвал, че
е дошло време да се изкупи грях. Посъветва ме да
разнищя тази история и да внимавам как се отнасям с парите. Иначе не се знае какви последствия
може да има в живота ми. Тогава се смутих, но си
казах, че това са бабини деветини. После се замислих. Аз съм студентка по финанси. Получих-ме
пари от кръвнината за смъртта на баба, но чичовците ми и леля ми ги взеха. След това се случиха
още толкова нещастия.
БИБЛИОТЕКАРКАТА Има една история, която съм чувала от
баща си. Той, като се напиеше, я разказваше, но не
знам дали е истина или измислица. Разказваше, че
имало тук, в селото, човек, който се престорил на
влюбен в братовчедка си и искал да се ожени за нея.
Родителите не се съгласили. После се разкрило,
че той искал да убие брата на момичето и да вземе
цялото наследство. Започнал да разпространява
слухове, че ще избяга с момичето в деня точно след
Великден. Те стигнали и до брат . Той помислил, че
е истина, и се наговорил със свой приятел да ги причакат в края на селото. После братът бил намерен с
нож в гърдите. А момата се оказало, че изобщо не
била излизала от къщата.
АНИ

Какво става после? Баща ви жив ли е? Може ли да
говоря с него?

БИБЛИОТЕКАРКАТА Не. Отдавна си замина. Все си мислех, че
той е приятелят, който е бил с убития брат на момичето. Така и не разбрах. Но той тъгуваше, знаеше
някаква тайна и не можа да я сподели.
АНИ

Кого мога да питам? Кого?
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БИБЛИОТЕКАРКАТА Има една възрастна жена. Може нея да
попитате. Живее наблизо. Зад библиотеката, като
излезете, вляво. В едноетажна къща с много бръшлян в двора.
Ани излиза.

ВТОРА СЦЕНА
Действието се развива в кухнята на стара къща. Всички стари
къщи са еднакви. Тук часовникът е спрял. Календарът не е сменян
отдавна. Една възрастна жена в бяла рокля е седнала на грохнал
дървен стол, а в скута ù е отпусната плетка.
Бабата държи кърпичка и бърше сълзите си от време на време.
БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ Чаках те. Още когато чух, че баба ти
е загинала в катастрофата, разбрах, че ще дойдеш.
Молех се да ме намериш, преди да си отида, за да
получат мир душите на много хора.
„За мъртвите или хубаво, или нищо друго освен
истината.“ Време е за истината. Твоята баба беше
много красива мома. Ти приличаш на нея. Братовчед
беше пропаднал човек. След смъртта на родителите си пропиля богатството им. Искаше да се ожени
за нея заради парите . Родителите не я дадоха.
После се разчу, че той уж се бил наговорил с нея
да избягат, а брат ги причакал с приятел, за да ги
спрат. Накрая брат го намериха с нож в гърдите.
Той беше търговец. Все носеше пари със себе си. Но
тогава откриха само една кървава монета в джоба на
ризата му – близо до сърцето. Едва милиметър понадясно да е бил забит ножът, и е щял да остане жив.
От всичките деца на родителите си само те двамата бяха останали живи. Много страда тя за брат си.
Родителите от мъка се споминаха. После тя дари
всичкото наследство на един манастир и отиде да
живее при своя леля. След време се омъжи за добър
човек – дядо ти. Имаше слухове, че братовчед пак
я задирял. Но не зная дали е вярно. После братовчедът изчезна. Казаха, че заминал в чужбина. Дядо ти
след няколко години се спомина от рак. Беше голям
песнопоец, но изведнъж спря да пее. Ала до последно обичаше баба ти. Много я обичаше. И как иначе.
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Въпреки че името беше замесено в такава кървава
история, той посмя да я вземе. И деца имаха от Бога.
А аз останах да те чакам.
АНИ

Ти… ти… откъде знаеш всичко това?

БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ Аз… имам булчинска рокля. Бяхме
приятелки с баба ти. Заедно ходехме на училище.
Бяхме неразделни. Така се запознахме и с Димитър,
брат . Често той ни помагаше за уроците, нали беше
по-голям. Понякога идваше при нас и ни разпитваше как е преминал денят ни. Друг път сядаше до нас
и пеехме заедно. Един ден баба ти излезе от стаята
за малко. Бяхме вече девойки. Тогава той ме целуна.
Разтреперих се. Страх ме беше, че някой може да ни
види, но и се зарадвах, защото много го харесвах.
После казах на баба ти, че не мога да ходя вече в
тях. Тя се изненада и започна да ме разпитва да не
би да ме е огорчила с нещо. След много усилия успя
да разбере каква е работата и доста се посмя. Каза
ми, че отдавна ни наблюдавала и двамата. Толкова сме били мили, защото всеки се мъчел да скрие
какво изпитва към другия. Ах, как се ядосах! Каква
приятелка само – наблюдавала ни, но без да продума. Такава лудетина беше баба ти. Каза ми, че вече
всички знаят и няма нужда да се притеснявам.
Така започна нашата любов с Митко. Събираше
пари, за да направи къща. Един ден преди сватбата
дойде вкъщи, седна на мястото, на същото, на което
си ти сега. Седеше умислен, нищо не казваше. Попитах го да не би да се е уплашил и да иска да развалим
сватбата. Той се разсмя. Прегърна ме, завъртя ме
във въздуха и ме целуна. Отвърна, че се притеснява
за баба ти. Пита ме дали не ми е споделяла нещо
тези дни. „Че какво да ми е споделяла?!“, възкликнах
аз. А той един умърлушен седеше, след което каза:
„Нещо… да ходи в друг град?“. А аз: „Това ли било?
Каза ми, че ще си купи специална рокля за сватбата
ни!“. Той ме погледна замислено и нищо не отговори. Да съм знаела какво го мъчи, щях да му кажа,
че така се шегувахме, защото смяташе на сватбата
ни да обявят годежа с дядо ти. „Ех, какво направи,
човече. Защо не ми каза какво те мъчи!“
На другия ден го намериха убит. Баба ти дойде да
ми каже. Носеше черна кърпа в ръката си. Влезе,
застана пак на същото това място и млъкна. Сърцето
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ми се сви. А тя мълчи ли, мълчи. Накрая само каза:
„Няма го вече!“. От очите сълзите западаха върху
кърпата. Нещо ме отряза в този момент, зави ми
се свят. Нищо не помня после. Свлякла съм се на
земята. С бялата рокля облечена. Нищо друго не
ми остана от него. Само една булчинска рокля. И тя
вече е дрипа като мен. Беше най-красивият момък,
когото съм виждала. В мига, в който разбрах, че го
няма, ослепяха не очите ми – сърцето ми ослепя.
Ако имах внучка, щеше да прилича на теб, Ани.
АНИ

Толкова тъжна история, бабо. Ако не са го убили,
сте щели да се ожените?

БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ Да, Ани. Щяхме да се оженим. Свестих
се чак на другия ден. Все още не исках да повярвам,
че го няма. Преметнахме с баба ти черните шалове
и животът спря. После баба ти замина. Не искаше
да живее повече в тази прокълната къща. Дядо ти я
върна към живота. А аз останах сама. Съвсем сама.
АНИ

Вече не си сама. Имаш мен.

БАБАТА С БЯЛА РОКЛЯ Ех, Ани. Толкова се радвам, че ме откри.
Човек трябва да си отиде щастлив от този свят, за
да има сили да намери хората, които там го чакат.
Време ми е вече. Там ме чака един човек, за да си
дадем дума пред Бога.
Ани я прегръща и излиза.

Действието се развива в Казанлък.
В стаята има гардероб, огледало, спалня. Има масичка с лист и
химикалка.
Тъмно е. Звук от силен удар – катастрофа. После се чува как капят дъждовни капки по стъклото. Миг тишина. Долавят се викове,
бълнувания, стонове. Влизат трите Съновидения от огледалото.
Постепенно се вижда, че на спалнята някой сънува.
Първото Съновидение отива до масата и поглежда снимката на
Ани с баба ù. После прекосява стаята и излиза.
Второто Съновидение отива до масата и поглежда снимката на
Ани с баба ù. Прекосява стаята и излиза.
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Третото Съновидение отива до масичката, поглежда снимката
на Ани с баба ù. Въздиша. После отива до прозореца. Влиза Бабата
с бяла рокля. Тя отива и прегръща третото Съновидение, а сетне
прекосяват стаята и излизат.
Звучи песента „Зората“.
Ани се събужда и отива до прозореца. Отвън зазорява и се вижда
поле с рози, а отзад е Балканът.

К рай

13 януари 2020 г.
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