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Студеният дъх  
на любовта

Един ден Радо трябваше да си отиде. Да се върне 
в своята страна. Ана изпита чувството, че е рухна-
ла вътрешната й кула с винаги пламтящ фар, много, 
много висока, обгърната с щастие. Тази кула беше 
нейната лебедова шия, тя й позволяваше да вижда 
целия свят и всичко, което се случваше в него. А 
сега тази кула се смали, приближи се към земята и 
накрая се разтвори в нищото. Кулата с фара изчезна 
от сцената, скри се в тъмните води. Останаха да се 
виждат само червено-белите й ивици. Ана ги въз-
прие като знак и започна да се надява на някакво 
чудо, което да й върне щастието.

Когато влакът замина, Ана остана като вкопана 
на мястото си и изпищя. Зарови се в писъците си 
и се загледа след отдалечаващия се влак, сякаш бе 
обгърнат от мъгли трансатлантически параход в 
някакъв неин сън. Параходът изчезна окончателно 
от погледа й и това стана толкова бързо, сякаш не 
се беше случвало.

След няколко месеца Ана получи от Радо картич-
ка с изобразено на нея дългокосо момиче. Момичето 
седеше на покрита с листа пейка, поставена навярно 
насред омагьосана гора. Косата й беше украсена с 
венец от полски цветя и мирта. Под ленената мате-
рия, която покриваше тялото й до глезените, прози-
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раше голотата й. Стоеше сякаш на просека в гората 
или в края на тунел. И двете места обещаваха вечна, 
непресекваща светлина – никога вече мрак, никога 
вече трудно преминаване, само място за почивка и 
оставане. Картичката беше надписана на кирилица: 
ТАКАВА ТЕ ИСКАМ ВИНАГИ ПРИ МЕН. С по-
черка на Радо.

Радовата мания за величие помилва бузите на Ана 
като с меко перце. Все едно бе получила предложе-
ние за женитба. Признание, че Радо копнее за нея. 
Майка й я попита що за картичка е тази и какво оз-
начава тайният надпис. Ана си замълча. Сигурно е 
пратена от Чехословакия или оттам някъде, предпо-
ложи майката. Ана се помоли зачервените й бузи да 
не я издадат и бързо прибра картичката с момичето 
в черната си чанта, украсена с пъстри плетени цветя. 

- Картичката си е картичка – отвърна тя, знаейки, 
че това е покана за сватба.

Такава те искам винаги при мен. През следващите 
години Ана почти всеки ден вадеше картичката от 
Радо и се надяваше на още думи, на още знаци, на 
още малко от красивата му мания за величие. Ала 
картичката си остана последният признак на живот. 
Нищо повече не се случи. Нещо се бе наместило 
между тях и строго охраняваше заетото място. Не 
се помръдваше нито на сантиметър, решено да опази 
властта си, загнезди се здраво и оглуша – да, това 
нещо оглуша за всяко сърдечно вълнение.

Ана нямаше нито адреса, нито телефонния номер 
на Радо. Въпреки това му пишеше. Изписваше името 
му върху плика с красиви извивки, после добавяше 
града и страната, където живееше той сега. Някак си 
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имаше чувството, че щом напише буквите достатъч-
но големи, пощальоните ще разберат колко важно е 
писмото и ще се запитат кой ли е този Радо и как да 
му връчат пощата по най-бързия начин.

Ана пишеше на Радо писмо след писмо, по-точно, 
изпращаше му плик след плик. Тя не пишеше обик-
новени писма, не съставяше смислени изречения, не 
– тя му изпращаше говорещи ритми и беше сигурна, 
че той ги разбира. Ана, естествено, се надяваше, че 
пощальоните ще я разберат и ще се почувстват като 
преносители на жизненоважни послания, като ри-
цари на чувства, заради които си струва да се пре-
борят с много хиляди имена и улици и да стигнат до 
финала като сияещи победители.

Приятелката й Дияна я укоряваше, че вярва в 
приказки: какво било това да пише на Радо само 
стихове, без коментар, без нито веднъж да го под-
кани да й отговори! Без дори да го попита какво 
да очаква от него. Трябвало да му прати поне едно 
добре обмислено писмо, точно и ясно да опише как 
си представя бъдещето. Дияна дори състави за Ана 
списък със задължителни точки. Първо, Радо най-
сетне да й даде истинския си адрес, за да се сложи 
край на този театър с огромните, красиво извити 
букви върху пликовете. И второ, да й каже дали още 
я обича и кога ще се върне при нея.

Ана пусна писмото в пощенската кутия. Бе на-
писала всичко, за което я посъветва Дияна. Кате-
горично, настойчиво. За да внесе яснота в живота 
си. Дияна я изкуши да напише това чиновническо 
писмо. Ала когато пликът изчезна в тъмния отвор на 
жълтата кутия, Ана се почувства зле. Обзе я недоб-
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ро предчувствие, тихо, но застрашително. Усещаше 
го по походката на хората, видя го дори по физио-
номията на уплашената котка, която от доста време 
се триеше о глезените й, а сега трепереше цялата.

Писмата на Радо не стигаха до Ана, защото роди-
телите й ги криеха в стария бюфет и по някое вре-
ме ги хвърляха. При един от следващите коледни 
празници обаче баща й се напи и грижливо пазената 
тайна излезе наяве. Ана не помисли да си отмъсти. 
Остана силно учудена от равнодушието, с което прие 
случилото се. Какъв ли живот е пропуснала, дока-
то живее друг? Не знаеше и не искаше да узнае. Не 
искаше да върне времето. Запита се какво ли си е 
мислил Радо, като не е получавал писма от нея. Как 
се е почувствал, когато е узнал, че от три години тя 
живее с друг мъж.

Няколко седмици след Бъдни вечер Ана реши да 
се обади на сестрата на Радо и да я помоли за теле-
фонния му номер. Телефонът иззвъня четири или пет 
пъти, после някой вдигна слушалката. Радо. Невъз-
можно беше да сбърка дълбокия му глас.

- Радо, обажда се Ана.
- Коя Ана?
Тя затвори. Оформилата се на устните й дума 

падна между поемането на дъх и невъзможността 
да си поеме дъх. Защо той не я позна?

Понякога хората губят спомените си добровол-
но, понякога им ги отнемат. Частиците от миналото 
обикновено се скриват в малки, добре уплътнени 
дупки и с годините се разрастват до кратери. Там се 
отлагат дни и нощи, които един ден оживяват във 
вулканите на капсулования мрак. Тогава думите ста-
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ват хора, а хората – думи, тогава започва трептене 
и шумолене, което се носи над моретата, пълни с 
безброй поколения. Спомените се свличат в синята 
дълбочина, парчетата живот се хлъзгат сякаш по 
гладък лед и стигат до дъното на паметта. Ничие 
страдание не е по-силно от другото. Радо е просто 
един от онези, дето се опитват да се опазят. Всеки 
е всичко и нищо в тази болка; всички са равни. Ми-
слите изскачат като кучета от жалките си колиби. 
Човек е готов да повярва, че бързината на казаното 
е доказателство за безумното потапяне на главата. 
Очевидно там израства нещо, което може да се излее 
като поток. Кой обаче би признал, че не е участвал 
в издигането на големия кратер, безмълвно изпра-
вен срещу собствената си забрава? Когато думите 
изчезнат и нещата отдавна са изоставени, по света 
се откриват братя, дотогава не подозирали за съ-
ществуването си. Само историята им напомня, че 
имат родители, играли си със съдбата.


