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ЕРИХ КЕСТНЕР  
И МАЛКАТА СВОБОДА

Най-силно чувство за хумор имат тъжните хора. 
Ерих Кестнер е поет, разказвач и детски писател, 
в чиято ведра усмивка винаги трепти малко тъга. 
Животът му на творец преминава през поредица 
тежки премеждия – две световни войни, опожаря-
ване на родния му град, публично изгаряне на кни-
гите му, загуба на скъпи на сърцето му приятели. 
Но негово уютно духовно убежище остава памет-
та за детството и любовта му към изключител-
ната майка.

Този любим писател на деца и възрастни от 
всички народи и континенти е роден през последна-
та година на деветнадесети век в Дрезден, красивия 
град на Елба. Баща му е бил майстор на конски седла, 
когото индустриализацията на Германия превръ-
ща в обикновен работник във фабрика за куфари. 
Майката на Ерих, която ще се радва на обичта му 
до последния си дъх, е работила като прислужница, 
а по-късно като фризьорка, за да осигури на своя 
единствен син сносно препитание. С живия си, дру-
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желюбен и отзивчив характер, въпреки своята не-
образованост, тя остава завинаги негов най-добър 
приятел и съветник. Тя умее да възпитава сърцето 
му така, както малцина други майки с висше обра-
зование. Двамата – майка и син – преброждат пла-
нините на Германия, запознават се с природата и с 
живота на обикновените хора – нещо, което ще е 
от голяма полза за бъдещия писател.

С големи усилия родителите на Ерих успяват да 
го запишат в училище за основни учители. Това е 
било най-високото стъпало в обществената стъл-
бица, за което е можел да мечтае един дребен зана-
ятчия по онова време. Момчето обаче осъзнава, че 
никога няма да стане учител. Смущава го военна-
та, типично немска „подреденост“ на обучението, 
дресурата на новопостъпилите питомци в пълно и 
безропотно подчинение – нещо, което той би след-
вало да прилага над своите бъдещи ученици! Въпреки 
че е първи по успех, Ерих бива многократно наказ-
ван за непокорните си постъпки, които по-късно 
ще опише в разказа „Детската казарма“. Дните си, 
прекарани в училище, Ерих чувства като загубени 
и лишени от съдържание. За всеобщо смайване мал-
ко преди края на тригодишното обучение отлич-
никът заявява, че напуска училището. По-късно в 
обръщението си към начинаещите ученици писате-
лят Ерих Кестнер споделя:

„Мили деца! Вашият съдбоносен час е настъпил. 
За вас започва живот по часовник и с това всъщ-
ност приключва животът. Сега вие сте плодни се-
менца, ще трябва да се превърнете в добре подреде-
ни плодни дръвчета! Живи и будни сте били до днес, 
от утре започва консервирането! От дървото на 
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живота към консервната фабрика на цивилизация-
та – това е пътят, който ви предстои. Не позволя-
вайте да ви унищожат детството! Не смятайте 
училищната катедра за трон или амвон! Учителят 
седи по-високо от вас не за да му се кланяте, а за да 
можете да се виждате един-друг по-добре“.

На осемнайсетгодишна възраст незавършилият 
ученик е мобилизиран и участва в Първата светов-
на война като артилерист. За спомен от „военната 
година“ му остава неизлечимо сърдечно страдание, 
получено при опитите на началниците му да го пре-
върнат от жив човек в безсловесен механизъм. Не-
поносимото тегло в немската казарма писателят 
описва по-късно в христоматийния разказ „Дуел 
край Дрезден“.

Отбил военните си задължения, Ерих постъп-
ва в обикновена гимназия, която завършва с пълно 
отличие. Заради големия си успех той получава 
Златната стипендия на град Дрезден, която му 
дава право да продължи образованието си в про-
чутия Лайпцигски университет. През 1919 годи-
на започва в града на музиката и книгоиздаването 
да изучава германистика, история, философия и 
френска литература. Подготвя обширен матери-
ал за докторска дисертация, но настъпва 1922 го-
дина, в която инфлацията приема чудовищни раз-
мери. За да осигури препитанието си, Ерих започ-
ва работа в книжарница, а също разнася рекламни 
плакати из града – един на гърба и друг на гърдите. 
Всяка събота той и приятелите му получават въз-
награждение по една чанта с пари, които трябва 
веднага да похарчат, тъй като в понеделник вече 
не струват нищо.
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В търсене на „странични доходи“, студентът 
Ерих Кестнер започва да пише фейлетони и крат-
ки истории, които намират много добър прием в 
лайпцигските вестници. Тогава именно младият 
писател публикува първите си разкази: „Един чо-
вешки живот“, „Стъкленият човек“, „Момченце 
играе на пумпал“. Скоро читатели и редактори за-
белязват острото му, хапливо перо, неговия тъжен 
хумор и светла ирония. В един ежедневник му пред-
лагат постоянно сътрудничество и не след дълго 
той получава постоянна работа като редактор. 
Изпод перото му излизат стихотворения, афориз-
ми, театрални рецензии, репортажи, които му съз-
дават много приятели, но и много врагове. За някои 
стихотворения и разкази, като „Белите лисици на 
Анита, или добрата сделка“, „Нейното желание“, 
„Добрата партия“, Ерих Кестнер е обвиняван в ци-
низъм и безнравственост. Лайпцигските еснафи не 
понасят неговата прямота и свободомислие.

През този напрегнат период Кестнер успява 
да завърши и подготви за защита своята доктор-
ска теза. Неочаквано и за самия него, дисертация-
та му се приема с възторг от академичните среди. 
Един мастит професор дори възкликва: „Хубаво би 
било, ако поне на пет години някой от универси-
тетските професори написва по една подобна ра-
бота!“. И така, на двайсет и шест години непо-
корното момче Ерих се превръща в „доктор на фи-
лософските науки Ерих Кестнер“. Всички очакват, 
че след такъв успех той ще се отдаде на научно 
поприще, където го очаква „бляскава кариера“. Но 
твърде скоро става ясно, че младият доктор не 
само не е прекратил отношенията си с музите, но 
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ги е задълбочил до опасна степен. Впечатленията 
си от студентския живот Кестнер пресъздава в 
разказите „Дребният господин Щапф“, „Момчето 
за пример“, „Себастиан без завършек“.

Тъжните обстоятелства в живота на младия 
учен и начинаещ писател се превръщат обаче в не-
гова щастлива звезда. През 1927 година Кестнер 
заминава в Берлин и там бързо намира приятели 
сред артистичните среди, в които се движат из-
вестните Арнолд Цвайг, Курт Тухолски, Карл фон 
Осиецки.

В столицата на Ваймарската република Ерих 
Кестнер публикува в списания и вестници едни от 
най-хубавите си разкази: „Пътешествията на Ам-
фортас Клуге“, „Поспаливият Карл“, „Ад в хотела“, 
„Малко момче на път“, „Минава ли насам господин 
Стобрава?“.

През 1928 година издава книжка със стихотво-
рения, озаглавена „Сърце върху талията“, в която 
има и някои твърде смущаващи строфи. По внуше-
ние на „авторитетни граждани“ д-р Ерих Кестнер 
е уволнен от вестника, в който работи, и скоро се 
озовава на улицата без петак в джоба, само с ня-
колко екземпляра от злощастната си книжка. Но 
продължава да пише и да публикува. Тогава излизат 
разказите му „Две майки и едно дете“, „Все още има 
Дон Жуани“, „Празненство с усложнения“ – някои 
от тях публикува под псевдоним заради настъпи-
лите затруднения.

Един ден като на шега подхвърлят на остана-
лия без работа литератор да напише „нещо за деца“. 
Няколко месеца по-късно д-р Кестнер става светов-
ноизвестен. Но не с някое дълбокомислено научно 
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съчинение, а с тъничкия си роман „Емил и детекти-
вите“. Книгата се разграбва, преди още да е засъх-
нало мастилото: за една нощ, както се казва, писа-
телят се превръща в знаменитост. За кратко вре-
ме романът е преведен на двайсет и четири езика, 
след това е филмиран и трийсетгодишният автор 
най-после си отдъхва от материалните затрудне-
ния. Една след друга следват нови книги – „Антон 
и Точица“, „Фабиан“ и чудният роман „Хвърчащата 
класна стая“. Последният излиза малко преди Хит-
лер да дойде на власт в Германия.

През 1933 година в страната започва гонение на 
неудобните за нацисткия режим интелектуалци. 
Писатели, художници, журналисти, музиканти ма-
сово емигрират. По това време Кестнер се намира в 
Швейцария. Всички негови приятели са ужасени от 
намерението му да се завърне в Германия. Това би оз-
начавало неговото духовно и физическо унищоже-
ние. Но немирното му сърце го кара да върви напук 
на здравия разум и да вземе влака за Берлин. Защото 
не може да остави любимата си майка сама. Освен 
това писателят иска – по думите му – да присъст-
ва като свидетел на моралния упадък на родината 
си. Скоро по площадите на Германия пламват клади, 
на които изгарят книгите с „недостатъчно здрав 
немски дух“. Наред с произведенията на Хайне, Ле-
синг, Брехт горят и „изродените“ творби на д-р 
Кестнер. Сред тълпата, която мълчаливо наблюда-
ва средновековното аутодафе, е и самият писател.

Обявен за „политически неблагонадежден“, Ерих 
Кестнер е изключен от Съюза на писателите, на 
два пъти е арестуван и като по чудо се изплъзва 
от примката на Гестапо. Лично Хитлер забранява 
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издаването на творбите му в Германия, като му 
позволяват „временно“ да публикува „аполитични“ 
книги само в чужбина, за да се набавя чужда валута 
за Райха. Така в Швейцария излизат романите му 
„Трима мъже в снега“, „Емил и тримата близнаци“ и 
„Изчезналата миниатюра“. Скоро след това идва и 
окончателна забрана за всякакви публикации. Кест-
нер успява под псевдоним да публикува само разка-
зите си „Йохан Баптист Крюгел“ и „Три успешни 
измами“, а в Цюрих излиза разказът „Краткото по-
сещение“.

Следват години на големи лишения; писателят 
дори не може да пише на майка си, която обича по-
вече от всичко, защото конфискуват писмата му. 
Войната преминава като кошмарен сън. Поради сла-
бото си здраве и неизлечимото сърдечно страдание 
Ерих Кестнер е освободен от военна служба. През 
1944 година домът му в берлинския квартал Шарло-
тенбург е разрушен от английска бомба. Кестнер 
остава без подслон, книгите и имуществото му за-
гиват в пламъците. Тези събития писателят преда-
ва в разказа си „Мама носи прането“.

След края на войната Ерих Кестнер се преселва 
в Мюнхен. Там, заедно със завърналите се от емигра-
ция приятели, започва да издава детското списание 
„Пингвин“ и основава литературното кабаре „Ди 
Шаубуде“ – за неговата сцена създава множество 
песни, оформили модерния немски градски шансон. 
В Мюнхен написва и последния си разказ – „Паула 
пред къщи“.

Творбите на Ерих Кестнер разкриват собст-
вен, неподражаем поетически стил, който остро-
умно използва и пародира езика на всекидневието. 
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Този тон критиката назовава „нова предметност“. 
А писателят сам определя себе си като моралист, 
който се бори с еснафския морал, лъжливия патос и 
милитаризма. Затова си спечелва прозвището „буд-
ното око и съвестта на епохата“. Самият Кестнер 
казва за себе си: „Аз съм като тенекиеното петле, 
което немирни деца са привързали скришом с въжен-
це. Щом вятърът смени посоката си, всички други 
ветропоказатели се завъртат, освен мене. Просто 
не мога! Някои наричат това „закостенялост“, а 
други – „характер“.

Ерих Кестнер е майстор на хумора. Но при него 
хумористът е станал сатирик, а това ще рече – мо-
ралист.

Неговата сатира е изместила напълно няко-
гашния милозлив и разтушителен хумор, смазала 
е прочутата и така обичана от Пенчо Славейков 
немска „задушевност“. И това е станало, защото – 
както гласи една песен на Кестнер – „голямата сво-
бода, която толкова чакахме, не настъпи; остана 
ни малката свобода – с нея можем да дишаме, да се 
смеем, да съществуваме, да се удивляваме на нощни-
те светлини, но неоновите реклами не могат да ни 
заменят блясъка на звездите...“.

Венцеслав Константинов
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ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ

Докато имаше сили, трябваше да работи.
Всяка сутрин... Улиците бяха още празни, уморе-
ни и недоспали. Стъпките му отекваха като ке-
ремиди по паважа. Зад сивите завеси на сънените 
прозорци звъняха будилници. (Сега хората става-
ха. С примижали очи. И отсъстващи лица...) Дър-
ветата в парковете зъзнеха. Една птица си роше-
ше перушината. Още не се осмеляваше да запее. 
А луната плуваше бледа по безкрайно тъжното 
небе... Един камион изтрополя в някаква дупка на 
моста. Като ковчег. А в каросерията му подска-
чаше малко куче. Джафкаше бясно. Впрочем само 
от страх...

Изведнъж се появи фабриката. Погълна го. Заед-
но с хиляди други.

Вечерта се затътри към къщи. С немощни ко-
лене. Тенекиената кана за кафе тежеше в дланта 
му. – Дърветата в парковете зъзнеха. В купчина пя-
сък стърчеше счупена играчка. По пейките седяха 
бъбриви жени. – Улиците потъваха в дълбоки сенки. 
По витрините смъкваха ролетките. Окъснели деца 
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ги викаха да се прибират... В една гостилница дрън-
каше латерна. Прислужница с бира в ръка прекося-
ваше улицата...

И така – всеки ден. Понякога валеше сняг. По-
някога дърветата цъфтяха. Като букети полски 
цветя. Но винаги му пареха очите. И винаги бързо 
ги подминаваше. Без да се оглежда. Година след го-
дина. Само в неделя бе спокойно. Тогава сядаше на 
прозореца. И гледаше слънцето. А когато жена му го 
гълчеше, понеже скрибуцаше на старата си цигулка, 
дори можеше да се усмихне. Защото се чувстваше 
щастлив. Не свиреше никак добре. Ръцете му бяха 
сковани и тежки. Но за него звуците бяха вълшеб-
ни. Отново и отново свиреше няколкото мелодии, 
които бе научил като момче. Какво ли не му гово-
реха те! Жена му не го слушаше. Защото наистина 
свиреше лошо. Но той само се усмихваше...

Десетилетията капеха като листата на дър-
ветата. И винаги фабриката! И винаги само еднич-
ката неделя. Детето стигна до конфирмацията. 
Жената почина. Това не промени нищо... Косите му 
посивяха. Дъщерята се омъжи. И това не промени 
нищо. Той работеше. И даваше парите си. Както 
преди... В неделя свиреше на цигулката. А те го гъл-
чаха. Както преди...

Но един ден го изхвърлиха от фабриката. „При 
най-добро желание“ не можели повече да го използ-
ват. Тогава за първи път седна на пейка в парка. Сред 
жените. Слънцето грееше. Децата викаха и се смее-
ха. Чуваше всичко като през плътни стени. После 
го перна един камък! Тръгна си. За вкъщи...

Дъщерята закрещя:
– Сега от какво ще живееш!
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Зетят си подсвиркваше. И се изплю в кофата с 
въглища. Повикаха го:

– Ела! Все пак трябва нещо да хапнеш!
Но той остана да седи на прозореца. И гледаше 

към улицата. Спря очи в близката месарница...
Една сутрин пъхна цигулката под сакото си. Ни-

кой не трябваше да види. И да му се присмее... После 
се качи по някакви стълби. В един отдалечен квартал.

Облегна се на влажната стена. И засвири своите 
мелодии. „На младини“ бе любимата му песен. Нея 
бе научил най-напред. Преди шейсет години. Но все 
още му беше трудно. А ръцете му трепереха. Стра-
хуваше се... Цигулката му звучеше остро и натрап-
чиво през мръсните коридори. Някой затръшна 
врата. Деца надничаха над стълбищните перила. С 
любопитство. А на него му трепереха ръцете.

Понякога му носеха чиния супа. Или къшей хляб. 
Увит в хартия от вестник. Или избутваха от вра-
тата някое дете. То колебливо го приближаваше. И 
му подаваше малко пари. Понякога го ругаеха. Като 
у дома. Тогава тъжно пъхваше цигулката обратно 
под сакото си. Слизаше бавно по стълбите. Качва-
ше се по други. Заставаше в други коридори. Стъл-
бища. Коридори. До вечерта... Понякога сядаше в 
парка. И зъзнеше. Дори на слънце. – Вкъщи му взема-
ха парите. За да може поне да си плати наема!

Не му се отразяваше добре всеки ден да свири 
детските си мелодии. Мислеше за майка си. Когато 
тя се връщаше вкъщи. От прането у непознати 
хора. Тя му бе подарила цигулката. Майка му...

Все по-често сядаше в парка. Струваше му се, 
че е малко момче... Не искаше да си тръгне. От су-
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трин до вечер седеше на пейката. Скоро всички го 
познаваха. После се прибираше у дома. Повече не го и 
питаха за пари. Не го и питаха дали е гладен.

Веднъж още по обяд стана от пейката. Отиде 
си вкъщи. Всички бяха на работа. Искаше да хапне 
нещо. Кухненският шкаф бе заключен. Тогава седна 
на прозореца. И заплака. Плачът не му причинява-
ше болка... После преброи парите си. Знаеше точно, 
че има поне 500 марки. Банкноти от една, две, пет 
марки. Сред тях имаше и банкнота от сто мар-
ки. Спомни си: едно малко русо момиченце му я бе 
подало. Съвсем плахо. Сложи парите на масата. На 
празно късче от вестник написа: „За наема. Татко“. 
Слънцето играеше по завесите. А на прозорците от 
другата страна на улицата цъфтеше мушкато. – А 
после се обеси в спалнята. През дръжката на врата-
та...

Моята майка ми разказа за него. Стоял бе и на 
нашите стълби. И бе свирил на цигулка. „На млади-
ни!“... Всички го познаваха.

s



19

0 Y
e

СТЪКЛЕНИЯТ ЧОВЕК

Не можем да спестим на съдбата упрека, че е из-
вършила неправда към Яросмит, когато го е създала 
като човек. Вместо да го остави като симпатичен 
второстепенен герой да премине с незабележима по-
ходка и леко приведена напред фигура през шейсет и 
пет страници на някой почти сантиментален, но 
безопасен роман.

Все пак за извинение на съдбата трябва да от-
бележим, че макар и късно усетена, тази неправда 
бе намалена от смекчаващи обстоятелства: баща-
та на Яросмит бе достатъчно заможен и разумен, 
та да не изстреля своя нежен син в света като боен 
куршум и да го предостави сам на себе си и на неу-
молимите житейски закони за свободното падане. 
Така че когато Яросмит тръгваше да пътува, при-
ятели на баща му дори и в най-далечни страни го 
приемаха като скъпа стъклена ваза. Само така той 
можа да достигне невредим една възраст, в която 
човек може да се осмели да си представи съществу-
ването по-различно от гледката през предпазващи-
те стъкла на прозорците.
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Не му наложиха досадната принуда да превърне 
някоя професия в свой живот, а живота си да пре-
върне в професия; пратиха го в един немного отда-
лечен град, където да следва и опознае живота, как-
то му бе приятно и удобно.

Противно на очакванията опитът излезе сполуч-
лив; защото тъй дълго го бяха държали далеч от 
живота, та едва ли той би успял някога да стигне 
до него, макар и страстно да жадуваше за това. Но 
жадуваше ли го наистина? Той бе човек – ако решим 
да го определим като такъв, – който виждаше све-
та не какъвто е, а какъвто бе свикнал и готов да го 
вижда. А това означава: той виждаше света какъв-
то той не беше.

Например, когато се разхождаше край морето в 
някоя перленосива, безнадеждна вечер, той не знае-
ше нищо за болезнено проблясващата синева на не-
бето, която сега бе угаснала, нищо за безформената 
необятност на водната шир, която мъчително се 
разстилаше пред очите му; нищо за рева на страс-
тите зад забулените мътни прозорци и нищо за 
участта на потъващите кораби далеч в открито 
море. – За него тръпчивата миризма на изорани-
те ниви и възтоплият повей от градините в къс-
но лято бяха само прелестни ухания. Така и хора-
та му изглеждаха като добродушни марионетки, 
страстите като скучна игра, а светът като лошо 
скалъпе на идилия.

Не е наша задача да изследваме основанията, 
които го бяха довели до лъжливото заключение, 
че той може би е поет. Макар и с лоши творби, а 
това ще рече: книги без страсти, а навярно и недо-
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бри хора освен него имаха вина за това – но доста-
тъчно, той съумяваше да пише малки творби, чие-
то възникване ставаше лесно поради познаването 
на отлични писатели и непознаването на живота. 
Загадъчната сериозност на съществуването той 
излагаше в тях с осмиваща ирония; но своето ос-
миване и своята ирония той приемаше загадъчно 
сериозно... Имаше успех; защото живееше в среди, 
чиито членове се крепяха чрез взаимно възхищение 
и при които тамянът беше евтин.

Тогава настъпи сътресението – в един кръг, къ-
дето благодарение на външната и вътрешната му 
изисканост го приемаха и търпяха с удоволствие, 
той се запозна с една жена. И стана така, че за първи 
път не се подчини на своя вътрешен глас, който без-
погрешно го предпазваше от хора, чиято природа 
можеше да го обърка, а силата им да го унищожи. – 
Тя не беше по-красива от другите жени, които бе 
познавал и обичал преди нея. А едва ли бе и по-умна 
от тях. Но зад тези незабележими качества плам-
теше такава страст, каквато той дотогава не по-
знаваше.

Отначало нещата поеха по обичайния път. За-
едно ходеха на театър, на концерти, по магазини и 
обществени кръгове. Но постепенно тя го откъс-
на от този живот, който є изглеждаше прекалено 
подреден. – Тръгнаха да пътуват. Тя го мъкнеше през 
дивната суматоха на далечни градове. А веднъж жи-
вяха със седмици в една самотна къща на брега на 
малко отдалечено езеро. Той я следваше неохотно. 
Но я следваше... Все още се опитваше тук и там 
да съчинява стихове и разкази. Но започна да усеща 
лъжливостта на своето съществуване... И когато 
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една вечер тя изтръгна от ръцете му листа, кой-
то той старателно изпълваше с думи, и му кресна 
в лицето да не плете повече тези вълнени шалчета 
за нежната си душа – той хвърли перото с такова 
движение, сякаш никога занапред нямаше да го взе-
ме в ръка. Имаше чувството, че тя му бе прерязала 
поетическите вени. Колкото повече се превръщаше 
в нейно творение, толкова по-мощно в нея се нади-
гаше нещо като омраза, която все по-настойчиво 
я караше да му внушава, че той носи енергия и ра-
дост от живота, каквито всъщност никога не бе 
притежавал, а сега притежаваше по-малко от вся-
кога. Накрая тя започна да се отнася към него само с 
презрение и присмех.

Винаги, когато я посещаваше, намираше при нея 
някого, познат му отпреди, и двамата не пропуска-
ха случай да му внушат, че положението му е жалко. 
Въпреки това Яросмин идваше редовно. Следобед 
подир следобед; седеше срещу тях като глухоням и 
си тръгваше едва когато в стаята нахлуеше мрак, 
като на вратата се сбогуваше с безупречен поклон. 
Докато прекосяваше градината, още чуваше тех-
ния смях. Но въпреки всичко идваше отново, сле-
добед подир следобед... Докато играта с него стана 
досадна и повече не го приемаха.

Напразно се опита да поеме предишния си жи-
вот. Но това се оказа невъзможно; кръговете, кои-
то някога го бяха хвалили и търпели, сега го посре-
щаха с оскърбително безразличие, а самият той бе 
неспособен повече от всякога да се държи добре.

Така той извърши най-умното, което можеше 
да му се препоръча и което баща му с благо снизхож-
дение одобри: тръгна да пътува. Пращаше картич-
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ки от Сан Франциско, Пекин, Сингапур и Делхи. Из-
гледи с разлюлени палми, с пагоди и оризови полета. 
Чувстваше се добре. Докато внезапно новините 
замлъкнаха.

Казват, че в Аден бил станал жертва на епиде-
мия. Но никой не знае нищо повече. А може би прос-
то е починал от настинка при течение. Понеже 
имаше голяма склонност към простуди.

s
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МОМЧЕНЦЕ ИГРАЕ НА ПУМПАЛ

Момченце играе на пумпал.
Улиците са тесни и мръсни. Сградите са сиви и на-
въсени.

Момченце играе на пумпал.
С малкия си камшик шиба пъстрия пумпал, ся-

каш не съществува глад, нито училище, нито баща 
му, който понякога е пиян и никога не носи доста-
тъчно пари.

Момченцето е препасало престилчица. А на шия-
та му виси торбичка за закуска. Всъщност тя му 
пречи. Но не я хвърля, а само я премята на гърба си, 
без да се ядосва.

Щом някой от минувачите се приближи повече 
до въртящата се играчка, момченцето спира пум-
пала, пъха го в джоба си и търпеливо изчаква, докато 
големият натрапник отмине.

После отново кляка, за да завърти пумпала, хва-
ща камшика и играта продължава.

Понякога вдига очи, поглежда някой уморен 
файтонджийски кон или съседските деца, които се 
крият и гонят.
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Неочаквано по бедняшката улица минават две 
изискани дами.

Само небето знае как са попаднали в този мрачен 
краен квартал! Приближават към момченцето, гледат 
го как играе и снизходително се усмихват. – То сигурно 
ги е забелязало. Защото изведнъж посяга с мръсната си 
ръка към пъстрия въртящ се предмет, пъха го в джоба 
на престилката си и чака, докато те дойдат при него. 
Бързо приглажда кестенявата си коса, изправя се пред 
дамите, прави малък изкусен поклон и казва:

– Бихте ли купили боя за обувки?
Дамите се споглеждат, поглеждат и момченце-

то. И се усмихват. Тогава по-възрастната казва:
– Но, детенце, нали играеш на пумпал!
– Бихте ли купили боя за обувки? – повтаря то, 

след като прави втори поклон.
При това пъхва малкия си камшик под мишница-

та, премества торбичката за закуска от гърба си и 
я отваря: Наистина! Малкият мъж има в торбичка-
та си боя за обувки!

По-младата от двете дами отваря чантичка-
та си и дава на малкия една монета. Той упорито є 
подава кутия боя за обувки. Но те просто желаят 
да му подарят паричката!

Така че само се усмихват и продължават по 
пътя си.

А когато още веднъж се обръщат, виждат как 
момченцето усърдно шиба пъстрия пумпал, който 
бързо се движи покрай тротоара. Дамите се спо-
глеждат и се усмихват.

Момченце играе на пумпал.

s


