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НОВА ГОДИНА 

Господин Мастрис беше притежател на големия коло
ниален магазин "Калифорния" в центъра на Атина. Ви
наги кОГатО се зададяха празници, той даваше на Манолис, 
прwcлужника в магазина, пари за харчлък Господин Мас
TP~C го извикваШе в кабинета си, оставяше го да постои 
малко до вратата и пОсле глухо му казваше: 

- Вчера пак си спукал гумата! 
При тези думи момчето почваше да върти фуражката: 

в ръцете си, изтичваше напред и :liЗхли:пваше: 
- Не, господин Мастри, не! Няма - вече! 
- Ха, ха, ' ха! - смееше се от сърце господин Мастрис. 
Манолис носеше синя дочена униформа, която господин 

Мастрис му беще направил още преди години. С всяка 
измината година панталоните ставаха все по-къси, докато 
най-сетне стигнаха до коленс;те му, а сакото стана така 
тясно, че ПЪрВCYFо I<опче се закопчаваше близо до врата 
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му: НО още по-смеuiно беше ,лицето на Манолис. На ЦБ.я"l' 
беше червеника:во, покрито с много лунички, . А гла~т му 
беше като на: петле. Затова слугинчerrата не случаина ГО" 

наричаха "петJIе". 
- Така, браво! - успокояваше го най-после господин 

М а·r;гp:и: с, :като СБаJlЯШе очилата си, за да изтрие очите еи. 

после ,се отдръпваше по-назад в щ:иrpокия СТОК, кръстех:

ваше ръце върху малкото си шкембе, посягamе към едно 
пликче на масата и го повдигаШе с бавни и отмерени дви
жени:я. Манолис впиваше черните си очи в пликчето, г ла-

. вата му се издаваше напред, а господин Мастрис, като по
лузатваряте очи, :ЕСа.Зваше: 

- Добре е от малък да се н:ауtrиш да пазиш иМЬта IЩ, 
господаря си като свещен! Ето ти харчлъка. 

Манолис грабваше ПJIИКЧето и припваш~ КЪМ изхода .. 
- Маноли! - повишаваше f ласа си господин Мастрис 

и малкият прислужник спираше закован на вратата. -
Когато е близко, може и пет дEli разнасяш п.акетИТeI,. Тряб
ва да пазиш КОJI'еЛОТО! Да няма на:казание после! 

- Разбира се, ' господин Мастри! Разбцра се! Аз ви
наги така правя! - отговарюпе Манолис и ИGтичваше: 
на;вън . 

Тази сцtЩa се повтарюпе винаги пред празниците. Ма
НОJIИс вземаше парите и хукваше към киното; купуваше 

сИJ паста и се радвarше на празника. С петте хилядарки, 

които намираШei в пликчето, нищо повече не МОЖеше да 

се купи. 

... Тази Нова Dодина Манолиt чакаше с голямо нетър
пение пликчето с парите . Той бе намислил вече какво ще 
купи с тях. Беше заангажирал едно джобно огледалце в 
синьо-калъфче с нарисувани върху HeDO цветя. То беше у 
куция Лапас, малчугана, който продавате разни дреболии 
в сандъче на ъгъла до :rолемИlЯ площа:п{. 

- Значи така, Лапа, а? Сигурно е,' нали? напомни 
:му той тая сутрин. 

- Добре, добре! Ще те чакам - увери го Лапас, -
само, виж, не се бави, защото тая вечер ще ИД8J при баба 
в Пирея да и занеса нещо. 
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- Казах ти: щом затворИ магазина, господарят ще MI:f 

извика. Виж какво! Я го Сложи по-добре в джаба СИ, да 
не се измокри. 

- То е гарантирано! От нищо не може да се повlY.7" 
ди, Струва седе:t/1 хиляди и петстотин, но аз ти го давам 

за пет хиляди, ~ащото сме приятели. 

TaI{a всичко бете уговорено, нарещено иМанолис цях 
ден бяга като ЛlУд, защото и поръчките бяха много. \ Той 
разнасяш€:; паКe'I!ите ' пеш - гумите на КОЛ~JIОТО бяха тол
КОВ8> изпокъсанИ, че нямате вече къде да се лепят. Хора
та IЮ у лиците се блъскаха като на панаир" Валеше дъжд, 
ю)шът с пакетите ставаше все по-тежък, но настроението 

на Манолис H~ се ра'зваляше. Викаше, крещеше и сд про
БИ1Jаше път. 

Днес той беше щастлив. Утре рано-рано ще облече но
вото сако подарък от господарката, и ще отиде право в 

ГОJlЯМата ~иетаvкнa вила на будевард "Монте Карло" ~ТaM 
на задната Bpa'Iia ще го чака слугинчЩ'О Анука. Таи ще 
обвие огледалцето в станиол и ще и по покаже отдалече, 
за да! запали любопитството и . Двамата дълго ще се смеят. 
Каквато е нисИiчка, Анула ще подскача, за да вземе огле

далцето от ръката му . И посде, като й ro дaд€:;, тя така 
много ще се зарадва, че бялото и личице ще се зачерви , 
син:и:;ге и очи Щ1е ае навлажнят и тя смутено ще наведе 
глава. Тогава -. той твърдо е решил - ще я целуне по 

златистата :коса . .. 
Манолис тичаще из улиците с коша на гърба и пееше. 

Пред богаташките КЪЩИ викаше слугинчетата_ по име. 
- Ей, Кула! 

- Раздвижи се, бе Марша, . Чiе ще ни завари Новата 
ГОДИRal! 

- Хей, петле, какво е станало с тебе? - викаха му 

те. ~ Отворило ти се е гласчето! 
- Отворило се е, я! Колко има още да видите! - КЩ3-

ваше той, без да се обижда. 

Манолис обикаляте домовете, изпразваше коша, после 

изтичваше назад към магазина и отдал~ч виждаше про

давачЭJ да го чака на вратата с нов пълен кош. И пак от
НООО! Нощта се спускаше, дъждът се усилваше и мъглата 
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се сгъстяваше. Слабичкото кокалесто тяло на Манолис 
почваше да с:еогъва· . 

. и ето най-после Манолис направи последната си оБи
колка. Големият часовник НС! отсрещната черква показ
:ваше единадесет. 3а да бъде сигурен, Манолис мина 0'1'
НЩЮ покрай Лапас и го помоли да почака още малко. 

Ролетките на магазина бяха спуснати вече до средата, 
на витрината. Продавачите угасиха големите лампи. Един 
по един те заизлизаХа от кабинета на господин Мастрис 
и си отиваха. Всички бяха вече изл·езли. Времето минава
ше. Манолис се въртеше пред вратата, наднцкваше през 
кл~чаЛI{ата и гледаше господин Мастрис, наведен спо
коино над бюрото. 

По едно време МаналИlС чу леко почукване отвън по ви
трината. Обърна се и видя МУРГЗiвата муцуна на Лапас, 
притисната до .. стъклото .. 

- МаfiОЛИ! - едва се чу гласът на господин МаСТРИQ. 
НО това беше достатъчно за Манолис да подскочи като 
пружина. След МИГ той стоеше като замръзнад пред гос
подаря. МИ)Н.аХа обичайните няколко минути, после бавно, 
бавно господин Мастрис повдигна глава и погледна Мано.
лис изпод очи. 

Гумата? 
;- Цял ден днес тичах пеш. Не съм питrал колелото ... 

. - Да, да! - господин Мастрис не го остави да за-
върши. 

- Гумите са остарели, а? 
- Е, да - остарели са. Имаме ги вече от две години. 

Манолис направи няколко крачки напреД,въртейки фу
ражката си в ръце, проточи дългия си врат и каза: 

- Но аз ги пазя, ако беше ДРУГ1 щеше да ги изпокъса 
досега! 

- Да, да'. Винаги уважавай така господаря си! - рече 
господин Мастрис с явно задоволство. После погледна мом
чето право в очите и каза: 

- Маноли, за Новата година ще ти купя нови гуии! 
- О, колко хубаво ще бъде! - извика Манолис. - И 

тогава няма да се пукат, а? 
.господин Мастрис вдигна едно малко пликче от бю

рото и го подаде на Манолис. 
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- Е хайде; ето ти парите за харчлък Аз съм Д~бър 

господар! 
Манолис грабна пликчето и изтича към вратата. 
- М.aIНоли - И очите му ,се ' засмяха, - да знаеш: 

многото пари развалят човека. 

Но Маноли~ не го чу. Лицето на Лапас беше залепено 
на витрината,. , Манолис, усмихнат до уши, размаха 

пред него пликчето, подсвирна, разкъса го бързо и извади 
хилядарките. Усмивката му изведнъж се изпари от лице
то - така пребледня, че дори и луничките изчезнаха. Ма
нолис пак црEiброи парите, после сякаш нещо то удари в 
главата. CТOPI1 му се, че ое задушава. Изтича ,като луд об
р.атно, бутна ~paTaTa и викна: 

- Господи~ Ма-ма-стри... има само две хилядарки! 
При последните думи очите му се напълниха със съл

ЗИ. Господин Мастрис дори не повдигна глава. 

- Господарю! - повтори след малко Манолис. 

-:- Аз ти кiа:зах! За Нова година ще ти купя гумщ.! 
едва повдигна! плешивата си глава господин Мастрис .. 

Манолис чак сега разбра. 

- Господин Мастри! - закрещя той и гласът му за 
пръв път прозвуча TBЪpдq. - Но това е моята заШlата! 
Те са мои. . . 

Господин Мастрис повдигна глава. Спокойното му, 
малко бледо цице сега се покри с червeнИI петна. Манолис 
се приближи OIЦe повече към бюрото. Сълзите сякаш за
мръзнаха върху бузите му. ТоЙ c~ опря с ръка Па бюрото, 
погледна roСЧОД'4?я СИl в очите и строго поиска: 

- Дай ми : парите! 
, Сега притежателят на магазина се сепна и reзведнъж 

изкрещя: 

- Вън! Разбойник! Бандит! 
.' Maн:o~c Iюгледн:а за миг гоcrroдин Мастрис, който на

празно се опитваше да си, нал~ вода в чашата, хвърли 

пред него фуражката си с лентата "Колониал "Калифор
ния", остави и скъсаното пликч-е с двете хилядарки и. из .. 
скочи навън. 

= Ей, Манали ! ~ чу момчето зад себе си нечий глас 
и усети, че някой го дърпа за PЪKa'l'a. - Какво става? 
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Манолис се обърна и погледна учудено Лапас, сякаш 

нс: го познаваше. Бутна го и без да каже дума, тръгна на
вън. Но Лапас го задърпа. 

-- Какво? Ще ме измамЮII ли? Аз ця.т,rа нощ треперя 
тук и те чакам. За пет хиляди ще ти го дам, нали ти ка
зах? Няма да намериш по-хубаво. 

-- Открадна ми парите, мръсникът! - и от 'Очите на 
Манолис закапаха с'ЬЛ,зи. Лапас го ост,а'Ви и си тръгна. Но 
после куцук-куцук той ИЗ''liича при него. 

-Ей, чуваш ли? Нова година е. Не прави така! -
Той извади от джоба си синьото огледалце с нарисуваните 
цветя и му го подаде . 

- Ето го, вземи! После ще ми 110 плаТиш. Аз винаги 
съм тук 

Ма:нолис изведнъж ое изправи). Взе огледалцето и го 
притисна с двете ръце ДО cъpц~o си. ПОСЛе прегърна Ла
пас и със силен глас извика: 

- Ще ти го изплатя! Ще ти го изплатя десет,. сто пъ
ти! Какво, аз съм здрав. 

Отсреща голям часовник биеше дванадеоет. Атина по~ 
срещаше Нова година . 

; 
'lj' ~ 

ГАЛИЛЕОС 

ГалиЛ'ео~ ' б~ един от обикв:овените 'Обитатели на атин
ското метро . Ч~)Век трудно ножете да определи вЪзрa.crта 
му. Главата му беше голяма , тежка и с винаги разчорле
ната коса приличаше на' ·дънер . PaiМeнeтe му бяха ш:иро
ки, а плещИТе ' му се виждаха през скъсаната риза, Големи 

и тежки бяха и ILpодънените му чепици .. Ако не беше дет
ското му лицEi, което понякога се открОяваше през сплъ
стената коса, ~oвeK можеше да му ДaJДe осемнадесет или 
двадесет ГОДИИИ. А той беше много по-малък 

Сега - за . името. Всички на Iыщцата го на:ричаха Га
лилеос. Но той не беше кръстен така. Някой може би ще 
каже: ".сигурно на ПИaJЦата са му дали това И'ме, защото 
'Обича да гле4а към звездите!" Но видите ли, Галилеос . 
МНО:Ю рядко r:юr леждаше по-високо от СВОЯ ръст. Може би · 

косата му пречеше; . може би така му беше по-удобно,НО 

той гледаше винаги носа на скъсаните си обувки. 
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Когато Г.алилеос дойде за пръв път на ~Иlaцата, т. е, 
на Централната гара :fIa метрото на площад "ОгУЮRИЯ ·". СЪС 
своята бохчичка. другите само му хвърлиха накриво' по 
един поглед. Но той. без да им обръща внимаlНие, отиде и 
седна в един ъгъл , отвори вързопа си, извади парче хляб 
и з§ш'Очла шумно да Дъвче. Изглежда, че този див горя

нин не се хареса много на ИЗТЪН;Iените атински гавроши .. 
Един от тяХ демонстративно се отправи към него и уж се 
спъна в крака МУ, но Галиле'ОС не се отмести. Гаврошите 
се спогледаха и един едър мъжага с боксъорска външност 
повдигна ланталон:ите- СИ, избърса с ръка носа си, отиде 
направо към новодошлия и без никакви церемонии го 
хвана за яката. 

- Искаш да минещ за тарикат, а? 

Няколко минути те се гледаха изпитателно. Очите на из- ' 
печения гаврош п~амнаха, след това започнаха неспокойно 

да се въртят наляво и надясно, докато най-после се обър

наха нacrpaнa. Гаврошът, съскайки нещо през зъби, блъс
на Галилеос, който глухо падна :върху цимента. Надали 
гаврошът бе виждaur по-тъп поглед от тоя ... 

Гаврошите от метрото приеха ГалилеOlC с обща конста
тац~я: nговею". Те нямаха много време да се занимават 
с него. Оставиха го. Но все пак един летен ден те се въз
ползуваха от обедната почивка и решиха да се ПОЦIегуват 
с него. Новакът както обикновено седеше ,в ы1ъаa 'с ръце 
около IЮленете и си даваше вид, че спи или размишлява 

дълбоко. По едно време из задушния въздух на метрото 
се понесе глас: 

- Хей, Галилеос, земята върги ли се? 

ВсиЧ'КiИ избухнаха в смях, силен, проглушителен. Име
то беше хубаво, звучно и тарикатско. Новокръстеният нито 
отговори, 'Нито се засмя. След един-два дена гавроnште 

отново го забравиха. Грижите ги погълнаха . Всеки от тях, 
за да изкара една минwмална надница, порция фасул , ня
колко цигари и билет за първия ред на ки.ното, трябваше 

да скита цял ден оо Атина, да измисля най-невероятни 
планове за контрабанда, да слага Dлавата си, така да се 
каже, всеки момент зад рещетките. И колко от тях заги-
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ваха в това все~идневие! Но ГалиlЛеос не беше такъв! Със 
своята ПрИМИТИj1ша душа, воден от юша къв инстинкт ТОЙ 
пое по друг път . Вместо караници, тичания, големи 'пла~ 
нове, приключе;н:ия Галилеос се задоволяваше с TlYВ'a, да 
отива всяка сутрин, обед ИJ вечер при задния вход -на хо
тел "Гранд БРи'\гания", където общинската кола събираше 
боклуКaj. Там прехраната му бе осигурена незавwсимо от 
начина, по кой'ird му се поднасяше. 

I 

Но и тук всrч.к:о не минаваше съВ'сем леко. Понякога" 
кргато БОКЛУКЧf1ите нямаха настро~ние, го гонеха, поня
кога пък и за qcтатъци,те от КУХНЯТaJ имаШе много клиен
ти. Но всичко 'фва бе:ш;е дреболия за Галилеос - ТОлкова 
упорит, дебеЛОlj<Ож беше той. Готвачите свикнаха с него 
и когато вижд~ха да се приближава, съжалително покла
щах глава : "ExJ докъде може да стигне човек!" 

Животът на ; Галилеос не се св-еждаше само до ровене 
в боклучените :!зарели. Времето между обедите и вечерите 
той прека~ в горичката към Акропола. В тази го
ричка беше вI):наги шумно, весело, живо. Деца непре
къснато ycтpo~вaxa ИDpи, гоненици, криеници. Тук по
стоянно летяха i шишарки, понякога' и камъни, HeIЦO което " 

правеше рискофн.о присъствието на зрители . Но Галилеос 
не се страхуваШ:е. Той даже си намери, истинска ложа за 
тези зрелища;. Край пътя, който се извивa.u.Iе нагоре към 

' Акропола, леж~ше може би от незапомн~и времена една 
мраморна пЛtач~: Изгледът от тази плоча беше наистина 
великолепен, тdлка'Ва ве.JIИ'Колепен, че лесно можеше да за~ 
пали Фантазия~а и на най-капризния художник Сароний
ското море ся:кaiш зовеше със своите милиони разноцветни 
брилянти, КОИ'fb атинското Слънце сипеше върху въл
ните му. Тази !С?билна светлина, разлята навсякъде, пра
веше маЛКИТе q>бикновени къщурки, които се простираха 
чак до .склоновете на планините, да изглвждат като при

казни. 

Галwлеос се : на'станяваше ДQбре върху мраморната пло
ча ИJ л:юбопитнФ наблюдаваше игрите на малчуr;аните. По

някога, увлеч:ен; от тези игри, той се провикваШе, радваше 
се, пляскаше с ' ръце. Децата, повечето от тях жители на 
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работническия I{вартал "Кокиня И, свикнаха толкова много 
с присъствието на Галилеос, че често го KaH~a за СЪДИЯ 
при борбите и бягането, за арбитър при "военните сраже
ния". Но ТОва не стана изведнъж. Трябва да се каже, че де
цата нямаха добри чувства към гаврошите. T~ ги прези
рщса, . а понякога се стигаше и до острИ' конфликти. Тов.а 
се случваше обикновено, !ЮГато 'ге наблюдаваха как гаа3ро
шите на тълпи вървяха ' .след туристите, които приижда

ха към Акропола, за да OТKpaJДHaT нещо или за да изпро
сят някоя ци~аРа). 

- Джебчии! - викаха им малчуганите, скрити в го
ричката·. 

Понякога се стигаше до бой. Но децата не смятаха Гa~ 
лилеос за джебчия. Той нямаше нищо общо с наперения, 
таРИlКатски вид на другите гавроши. Галил еос беше тих 
като овца и никогаl не се биеше. Веднъж един малчуган 
попита ГаЛИ>JlООС: 

- Защо живееш оо ' улиците? 
Но изведнъж се намеси друг и го пресече: 

Къде искаш да живее? Покани го в къщи.! 

- Да постъпи на работа!- настоя първият. 

- А баща ти работи ли? - обадиха се няколко деца. 

Вечер, когато .се стъмнеше и децата се отдалечаваха 

нататък по праIIIНИТ~ улици на "Кокиня", Галилеос не се 
решаваше да тръгне . Влюбените, КОИТО заемаха в тези ча
сове горичката, заварваха там един едър, изпокъсан мал

чуган, навел глава между колен~е. Какво мислеше той? 
ГалилeJOC нямaпre НИ'rO майка, НИТО баща . .. Т,ой нямаше 
детски спомени. От малък започна да скита от село на 

село, orr град на град и да търси прехрана . В този жи

вот някои стаъаха "майстори" на ножа, други "асове" в 
хитрината и кражбата. Гадилеос обаче не стана нито 
едното, нито другото . . 

Веднъж, както Галил еос Седеше на пи-аца та и чупеше 

залък по залък от своето кораво парче хляб, върху него 

се строполясаха двама борещи се гавроши. Галилоос се 
освободи от тяхната тежест и МJYЬЩRa по-нататък, но те 
сякаш RaРОЧ!НО ее IJ:IЬpкy Л'Наха към него. Едщrият го хвана 
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за косата. Но ~o че този път Г,алилеос не IЮСТЪПИ както 
обикновено в tакива случаи. Ри;!rна единия и блъсна дру_ 

'Т ' к гия В лицето. , Ова СВОе "нахалс:тЕО Галилеос плати скъ-
по . Автоматиче'Ски скопчаните гавроши се разделиха и се 
хвърлиха BЪP~ него. И сигурно щяха да го оставят таи 
с нож в гърба ,1 ако други не ГИ ~здърпаха назад. Окърва
вен, със стра;шfИ болки галилeqс се сгуши на една страна 
и заплака. Двr деца му хвърлиха едно палто на г:ьрба и 
му дадоха паiченце кашкавал. j . 

. Ьеднъж ПЪf, KOI1avro Галилеос беше до задната врата на 
ХОТеЛ "ГР,:нд :Британия", някой така силно го ритна от
зад , че таи политна и падна във варела с нечистотиите. 
В ушите му прозвуча истеричен смях. Галилеос, так както 
беше изцапан, слепешком ое хвърли върху оня, който се 
смееше, и; започна да го дращи · и да го хапе. Но този път 
на Галилroс це само му изпочупиха ребрата, но и ГО и:з
пратиха да ПJ1'8кара нощта в участъка. Той бе посмял да 
вдигне ръка срещу амери-канскr войник! Оттогава Гали
леос Н;~ оо. показваше вече в околностите на Гранд Бри-
тания. " 

Веднъж Галилеос CYrnде до пристанището. Писъцит~ на 
корабните сирени, шумът на крановете, трагкането на теж
ките вериги от котвите, викавет:е на до~ерите, всичко това 
беШе нещо cъ~ceM ново за ГаЛI~леос. Никога дотогава той 
не беше работил, но и нужда не ' беше се явцла. НО ето оега, 
когато на обед ПОчувствува глад, той не МОЖа да. намери 
Никаква храна. Повъртя се пред една малка гостилница. 
Кръчмарят го накара да изм:и~ пода и СJlleД това му на
сипа t~ин~я 'с iбоб . Тази вечер Галилеос не Се върна в' мет
ротс( Тои се настани между санДъците край входа на 
пристанищ~. , 

На други.я iден рано сутринта Гащилеос тръгна напра:во 
към кея, КЪДеТо БEЩIе видял докери да разтоварват чували. 
Постави рамото си под един, напъна сили, но не можа да 
го помръдне. После Галил·еос се отправи към складовете 

. , 
където жени fедяха в кръг ИJ закова'ваха сандъци. До ве
черта гледа СРЪЧНИТе манипулации на работничките. На 

сутринта, Еогато дойде отново, жените го прибраха на 
работа. 

15 

,. 
j: 

I 

I 
i 
i 
It j 1 . 

'1 :t·· 

if, 
\ 

~~~1. 
:~! 
т if\~ 
~;.1 · 
\W, 

II ;-: ! 
[ ,. 
.1/' 
[!,; 
~" 
г'" r'/ 
i~i 

~ 'f! 

~. 
~f! 

11, ,.. 
fr ,-
О'. 

~: 

1" 1. 
1ft 

'1 
;. 
~ ; 
~S 

~~ 

! l' ! 

i i , I 
~ 
~ 

~ 



..:..- Как ' се казваш? - попита го една , работничка. 

- Галилеос! -- отвърна несигурно той и добави~ 
Така ме наричат . 

- Какво е това име? - УЧУДИJ се жената. - Нямаш ли 
гръцко име? 

.- Казваха ме и гивтоl - ~змърмори Галилеос. 

Повече не го IЮпита,.ха\. Само през времето на обедната 
почивка раБОТНИЧКИ11е го извикаха ' да яде с тях. Една до
ста възрастна жена го дръпна до чешмата и го накара да 

си измие ръцете. Този нов живат се xap.t':iCa на Галилеос. 
Идваше винаги навреме на работа и при заковаването на 
сандъците беше вни:ма-rелен. Той бързо спечели любовта 
на работничките. ИзпразнеШЕ: ли се стомната с вода или 
трябваше да ое донесат пирони от ДО):V1акинството, Галиле
ос аги ваше' пръв. Но имаше и нещо ДРУГО, което караше 
ж€ните да хранят симпатии към него. Този малчуган, 

който може би нямаше още четиринадесет години , се от
насяше така мило към тях, че понякога cЪipЦeтo 'им се 

скъсваше. През времето на обедните почивки, когато те се 
cъfМpaxa накуп и разказваха за грижите си, Галилеос се 
пре~стваше колко , може по-близо до тях и ги гледаше 

право в устата. В такива моменти беШе достатъЧ'Но някоя 
o-r жените да му се усмихн:~ и да го погали по косата, за 
да прилепи той глава до престилката и. ТОJШова детски 
беше този жест на Галилеос, толкова голямо беше жела

нието муза ласки, че очите на жените несъзнателно се , 
овлажняваха. 

В склада на пристанището rюстъпи на работа един 

старец , Един ден, когато сирената , с~ирна за обед, старе
цът отиде при ГаЛИJлеос, спря З8J дълго погледа си на него ' 

и ,му каза: 

- Не се ли казваш Панаи? 

Галищеос вдигна глава и простичко му отговори: 

- НяЮ)га ме викаха Иj Панаи r 
- Разбира се , че си Панаи - повтори по-реЦIИтелно 

CTap~ЪT. След това се наведе над Гали!Леос, вдигна кОЛЯ-

1 Г и в т О С - , циганан ; 
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НО'I'O му и почtи извика: - дявол , ето то и белега! 3абра-
13и ли оградата на дядо Ефрем ис, а? Нали, в моя двор про
ходи? 

, ' I 
Старецът ~днa, притисна Г1(авата на Талилеос до ce~ 

бе си и започ а да разказва на ~ругите, че малкият му е 
съселянин и ' I сед. В двора му Щ'раел ЦЯЛ ' ден с внучетата. 
Презuвр~мето :FfaJ гражданската война арестували баща NY 
и маика му и Fи изпратили на ;заточение. Малкия, КОйто 
по Онова време бил три-четириюдишен, го прибрали до
бри хора, Скоро след приrнуди'Гелната евакуация, когато 
дялото -село се , разпръснало момчето изчезнало I ' 1 . 

- Видя лиr че те познах? -+ обърна се старецът към 
Талилt:'ОС и по набръчканото му лице се изписа радостна 
усмивка, След кратка пауза той продължи: - Само да 
знаехте какво хубаво дете беше! Какви златни хора бяха 
родителите му l' . . , 

През целия следобед работнhчките не откъсваха очи 
от Галилеос, а от време на време ставаха и минаваха по
-край него, за да го поталят по косата и да му кажат по 
някоя добра дума, Галилеос работеше както винаги сръч
но и: бързо, КQБеше сандъците, ЕЩ очите му бяха непре
.късната обърнати към стареца, Силни, непознати чувства 
бушуваха в сърцето му. Ту му се искаше да ' плаче и то
тава не можеше да гледа с препълнени от сълзи очи j ту 
пък гърдите му се надуваха от радост и му се искаше да 
-вика, да прегръща, да целува всички, които бяха около 
него. По едно ~peMe Г~лилеос пqдскочи и силно зачервен 
изтича до cтa~цa, IЮИТО беше на другия край на отром-
ната зала. ' 

, - Дядо! - викна Тай така силн.о, че накара стареца 
да подскочи~ - Живи ли са баща ми и майка ми? 

Старецът се понамръщи малко, хвана Галилеос за ръ
:ката и го накара да седне до неп:>, 

- Дали са живи? - повтори той, като ПРОДЪЛЖИ ' да 
нарежда внимаrrелно портокалите в сандъка. ' - Как да 

ТИ кажа ... не знам. IБаща ти беше силен като вол! Майка 
ти беше болна. Тя ми беше и нещо като братовчедка, но .. . 
Ние можем да научим, Но хайде да ра'ботим, че иначе 
може сами да си напакостим и двшма да нп изrюнят. 
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Старецът заnоч:на ОТНОВО да п'Ьлни сандъка с ПОРТ().r 
кали . Галилеос стана и тръгна. Той като луд размахваш~ 
над г лаваrrа си чукчето. Лиц~о му сияеше. Изведнъж тои 
спря и започна да крещи: I U f 
~ Имам и баща, имам и майка! Те са живи. Хеи. 
Той се затича. , 
_ И аз имам баща и майк:а' ( Хей, че е хубаво. 
Тоя ден в склада на пристанището беше празник. 
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ДЕСПИНУЛА 

ДеСПИIНула вече цял час обикаляII.t€ улиците на голе
МИя град. ОЧИТEJ й бяха заслепени от новата, непривична 
обстановка . В Атина я доведе един ' ОТ нейните братовче
ди:,. Като стиrnаха до големия булевард "Кралица София", 
той :й: каза: 

- Каращ оттук нагоре и чукай! Богаташки къщи сА! 
Все някой ще те вземе . 

И Деcfrинула 'I1pЪrna. Започна да зяпа наюrвo и на
дясно, а сърцето й се отваряше като цветна пъпка от ут
ринна росица , Беше много радостна . Деспинула остави го
лямата бохча на земята и опра'ви бродираната си кърпа, 
която сама беще извезаЛaj. След това се изправи и започна 
да заплиrrа и разплита дългите си ПЛИ/I'ки. Погледът 11 
обиколи хубавите като булки къщи. Винаги gаcrаваше 
та1<а, когато гледаше Н€ЩО много интересно, нещо, което 

вълнуваше дълбоко сърцето й. На село в неделен ден Де
спинула стоеше с приятелките си пред портата на чичо 
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I Калис срещу кафенетата, гшщаше с любопитни очи сед
ските ерl1енц, които се разхождаха с китки н:а' - УХО, и дъл-

_ гите и пръсти чевръсто шетаха по плитките. Меж~у дру-
~ гарките си тя беше най-малката, но затова пък наи-ху6а-
~ ват"!. Момичетата я гледаха и със завист казва,ха: I 

1
: - От яйцето още не излязла, а започна да се MOJ:vIee. 

I ..... , 

Но Деспину ла не правеше това, за да се хареса на ;рге

НИ1Те. ПраlВеше го ей така, от сърце, просто защото и~ ха
ресваха младите хора. Когато ги зърнеше, душата и се 
радваше. И какво друго да прави? Да пляска с ръце, да 
подскача и да ви:ка като дете - не вървеше. Бe:шJе навър
ШИЛ8> вече шестнадесет години. Затова· си играeщrе с плит
ките. А те бяха хубави. За тях говореха и моми, и ергени. 
Чак на големИiЯ харман на върха на хълма, където бяха 
устремени сърцата и душите на момИ1Четата, привечер 

младит~ пееха за плитките на Деcnинула: 

Двете плитки черни 

като черни змии 

стягат ми сърцето 

н без жал го пият. 

Рефренът като ехо се НОСБШе: 

Чуй , Деспина, моя глас, 

радостта ми ти върни -
с плитките ме обгърни, 

нека да умра тогаз! 

Слушаше ги Деcnину ла, cwpита зад голямата ДБ'CYpIfИ 

врата, и дърпаше тежките си и лъскави плитки, yВl~:вa

ше ги около ръцете си, галеше ги по гушката си, а КOJ. aтo 

затваряше очи, усещаше в душата си неизказана радост. 

Колко сърца бeпrе изгорила Де cnинула , тя не знаеше, 
но нейното сърце не беше още И'3горяло. И докa.;rо напус
на селото тя си остана МИlЛо и закачливо девоиче, което 

гледаше ~ живота безгрижно с големите си като бадеми 
оЧи.- Тл винаги се смеесше. Дори npes дългите' зи-мни нощи, 

когато малкото селце се губеше сред виелиците, когато 
пътеките към градч~ата в равнината се за'I'рynваха и гла

дът тропаше по вратите, Деcnинула пак не слагаше мъка 

на сърцето си. Като че JШ не :м.ожеше да плаче. Седеше в 
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ъгъла близо до огнището и предеше.· От време на време 
пущаше Bpeт~HOTO в престилката си, хващаше плит!<ите си 
и тихо зanЯВfI!!е. Гласът й беше ясен и хубав. 

А ЖИВО'ГЬfнеше 'гежъ!< ... През последните ГОДИНИ Дес
пинула загу и баща си и брат си. През една бурна нощ, 
когато в сел гърмяха пушки, баща й, прочутият каса
пин, препаса На! кръста си големия остър нож, даде на 
Павлос Е;'дна рра два' и каз.а на жена си; 

- Ти ост~и С Деcnинула! Сега ВCИlЧки мъже хващат 
планината . ~KO каже дяоолът и не се върнем, ще се вър-

-нат други и IЖИВОТЪТ ще CТaJНe по-лек. . 
И той оти.р-.е при партизаните, но не се върна, нито ILЪK 

се получи ~T за него. А живогът, вместо да стане по-лек, 
започна да ~жи ка'го камък върху плещите на хората. 
Когато той зrМИJНа, Деспинула беше едва десеТГОДИlШна. 
Май~ата запqчна да работи в кошарата. Колкото годините 
минав~ха, ,т0fКОва. по-хубаlВЗ! ставаше Деспинула. Сърцето 
на маи ка и c~ топеше от мъ!<а. Само едно фустанче имаше 
момичето и '1jO беше окъсано. Какво щеше да я прави? 
EД~H неин Ifлеменник, който беше войник в града, си 
доиде в ОТПУ9К .и; я ПОсъветва да прати Деспинула в Атина 
като слугию3j в някоя богаташка къща. Момичето беш~ 
кротко и чиcrp, знаеще да пере и да мете, а беше и 'Хубаво. 
Това послед~о бе много важно. В къщите на богатите 
влизат и из изат все ,видни и изтънчен~ хора. Не 'БИВal 
слугините да бъдат грозни: Ако работи добр~, господари-
те ще я обичат; може да и дадат чеиз и накрая да я 
омъжат. I 

- я ме В1fЖ мене! - казваше племеннИ/кът. - Дадоха 
ми чШI. I 

Отначало -Ееcnинула H~ uискаше да напусне родната си -
къща и да се Iраздели с маика СИ . 

- Луда! -. упр~.кна я племенникът. - Дават ти мед, а 
ти го плюеш! Там ще живееш в къщи като палати, с ки
лимИj, по-меки от най-тучните ливадИj. Ще ядеш в чинии, 
които светят ф' злато, :ш;.е се обличаш в коприна. Луда! Ама 
и баща ти беЕе такъв. 

- Остави I баща :й: на мира! - каза сърдито майката. 
Луд CЪ~ и аз, дето искам да ти направя добро и 

да си защагаl главата! Закон има сега, знаеш го, де'ГО . 
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казва, ч~ е забранено да помагаш на семейства на банди
ти! Ама хайде, казвам, родню:rи сме. 

Накрая Деспинула реши да върви в Атина', да рабсли 
там някОЛКО години, а като събере малко прикя, да се 
'върне. Само здрава да е, всичкО ще се нареди. 

'. , ,и сега Деcnю:rула не съжаляваше, че дойде, С ча
сове гледаше хубавите богаташки къщи с градини и шад
равани, с големи стъклени врати и широки светли про

зорцИ\, 

При една желязна врата Деспинула спря, бутна я бояз
лива и тя веднага се отвори. В градината нямаШе н}Ы{ой. 
От отвор~ите прозорци на къщата се ЧУВatIIIе музика. 
Деспинула застана на вратата, огледа се и извика: 

- Госпожа! Ей, госпожа! 
Извика още веднъж и след това се упъти по-смеJЮ по 

чакълестата пътека, която водеше до широка вера!Нда. Вне
за:п;н:о, както вървеше, чу зад себе си някакви крясъци и 

в миг усети да пада нещо върху главата й. Преди да раз
бере какво става, някакво въже започна да стяга' шията 

й. В същия миг от дърветата скочи малчуган с голяма 

широкопола шапка, с дълъг кожен панталон и пистолети, 

които висяха на хълбоците му. " Малкият застана пред 
·Деспинула, която го гледаше с широко отворени от уплаха 

ОЧИ, и като стягаше въжето, каза: 

- Ти си червена и щ-е те обеся, ако не ми кажеш къде 
е съкровището. 

В същото време малкият извади два пистолета , от ко

бурите и започна да ги върти в ръцете си като ковбоЙ. 
- Аз мога да те убия, знаеш ли? Аз СЪМ1 неrюстижи

мият Rot Hand (Червена :Ръка). 
Деспину ла., I-<ОЯТО в това време беше примряла от с,!рах, 

като ВИ!ДЯ, че пред нея стои дете на не повече от шест го

дини, си подръпна ухото и се засмя: 

- Ей, как се уплаших! 

- Аз ще те убия! - настояваше момчета. - Знам и 
да стрелям. 

- Я се махай, бе копеле! - извика разсърдена Дес

пинула. 

Дали тонът и беше особено заплашителен, или мом
чето не бе свикнало да му говорят ПО тозИ) на'Чин, но то 
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я погледна 4 ПОлуотворена уста и от ръцете му паднаха 
.и двата ПИСiолща, Детет,о избухна в плач и И9бяга дес
пину ла ТPЪCfa ра:мене, освободи се от въжето и се от~рави 
::към верандата. ' 

И<:теричн.rят глас на детето вдигна тревога в къщата. 
На Bepaндa~'Т_ изтича една стара жена, със сИlЛНО Гримирано 
.лице. Тя: ПРiГЪР~aJ .момчето, но то започна така да я рита, 
да я хапе ~a и скубе косите, че жената безпомощно з _ 
:вика: а 

- Тонщ онаки, моля ти се! Моля те! 
Детето дължаваше да писка. От къщата излезе де-

бела жена с бяла преСтилка и шапка, с кръгло като вта-' 
·сал хляб ли:р;е, Още преди да стигне до меСтопроизше
-ствието, тя р'язко се обърна и изписка. Дf:'!'ето вече беше 
започнало Ц хвърля всичко, което му попаднеше. От про
зо~еца сега ер чу продължителен смях. Дecnинул.а се обър
.на. с еДИ!НИJf крак преметнат HaIВЪH стоеше ,една кокона 

,с бърсалка зj прах в ръка. KOCalГa й беше навита на малк" И 
букли . Като среш;на погледа на Деспинула, коконата ' се 
.иSIDЛ'е3И и c~ засмя шумно. 

- Ти KOf си? - попита тя. 
- OCTaB~ коя съм аз! - я отсече Деспину ла. - Ти ли 

-си господар~ата на тая лудница? ". 
Вместо O1jТоюр онази от прОзореца се заля отново в 

-смях, за~ЪРГf се два-три пъти и започна да в:и;ка: 
E~, чу~:щте ли, аз съм господарката! 

_. Еи, лхдо - ВИКНaJ отдолу СТарата с боядисаното 
,лице, коЯ1'<,? [събwpаше счупените вази. - Бързай че ей 
-сега ще дОИ,1fе ~ , 

- млъквf'И, стара вещице! Та какво като щ~ дойде? 
Мене от Н:ИКfГО не ме е страх! ' 

- Пардо , мадам! Забравих, че сте господарско пр/)
теже. 

I 
Двете жеItи изведнъж се нахвърлиха една "срещу дру_ 

га, започнахr да се замерват с разни предмети ~ да се 
ругаят. Всичко това можеше да: продължи дълго, ако Дес
пинула не БJШIe притичала' до верандата . 

- Хей, д,Ьбре СИ казах аз, че тук е лудница! 
Жените И:f!гледаха на-въ!()ено от горе до долу девойката, 

но нищо не fаэаха . 
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~ - Коrкоджамити жени, срам! 

1- След това Деспину.р:а пусна бохчата си, седна на еДЮf 
стол и заплитайки плитките· си, започна да оглежда на-

~~ . около. Тук никак не е лоцю! 

'. 

~ 

I 

l 

- КакВо, да не би да си правиш устаТа! да останеш 
тук? - иронично я запита младата жена с навитата на 
букли . коса, която в това време беше скочила от прозореца . 

- Да, аз мога да се справя с каквато и да е работа .. 
Мога да гладя, да готвя, да кърпя, а даЖе и градината да 

поддържам. 

Виж, за I1раДИната госпощатЕЬ каЗВalШе, че има нуж
да от човек - обади се старата. 

- Мене хич не ме интересува - отвърна младата. -
Мен никой не може да ме закачи. - И .сякаш съвсем без
различна, кършейки тялото си , тя ВЛезе в къщи. След. 
малко от прозореца се чу гласът й: - Тук аз; съм госпо-
дарка! 

- . Изкуфяла жена! - каза стаРИ1Цата. - Кога ли ще: 
я изхвърли господарят? KOгalТO му кефне. оо • 

Старицата започна да мърмори нещо и тръгна да тър-
си детето, което се чуваше да, реве някъде в дъното на гра-· 

дината. След това тя пак Се върна, седна на едно малко 
столче и взе да плете. Тя носеще ОЧДlла, но Деспинула за
беляза, че в ъгълчето на окото й блести сълза. в това 
време· пред вратата спря кола. Всички изскочиха нaiВЪH. 

- Това са господарите! - бързо ИЗВИlКа старицата и: 
се затича надолу по стълбата. , 

Изтича и Д~инула, люБОПИТНal да видИ) господарите: 
на тази чудна къща. 

В колата беше червенокоса жена с големи черни очила" 
които покриваха почти половината от ЛИ1Цето Й. Тя имаше 

прекомерно голяма уста, която обхващаше цялата долна 
част на лицето. До кормилото седеше мъж. Със своето 
сериозно дзражс:ние човек би го взел за шофьор , ако не 
беше неговата елегантност.' Косата му бе съвсем черна, 
но Деспинула забеляза по лицето му ДЪлбоки бръчки, а 
на челото му И.маше един особен ' белег. Веждите бяха свъ
сени и белегът изглеждаше по-дълбок .Ког.ато госпожата 
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скочи от колата, Деспину ла ее изправи пред нея и 08 из
кикощ: 

- ГОСПОЖ<D, аз дойдох за работа . Ако имате нужда зct 
пране, ши<ще,. градинарска работaJ. . . . 

А да пееш, знаеш ли? - С присмех запита госпо-
:/Ката. 

Знам! 

Тогава' защо не идеш в операта? - и госпожата се
засмя на собствената си шега. - Та ти си цяла енцикло
педия, 

Деспинула я измери с поглед и Юi'Мна с глава: 
Зruщо не? 
Ти от плаНИНИТе ли си? 
Да, от Крионери1 . 

'- Какво чудно име! . Студена вода! - и госпожата 
дълбоко въздъхна. - Как мечтая за студена вода от пла
н:ински иввор сред борови гори. Ах, колко КР3JсИ'ви трябва 
да с:а там жените! - и унесена в своите мечти, госпожата 
хвана с ръце косите на Деспину ла и каза: - Ти си истин
ска нимфа! ... 

Но само в следващия миг тя се обърна и дълбоко .въз
дъхна: 

- Как ВСИЧКQ M~ отегчава, скучая! Фросо, Фроеаки, 
къде си? 

* * * 
Но нека започнем от Фросо, специалната камериерка 

на госпожа диана ДендрилЩ . Тя имаше малка топчеста 
глава. Косите и БЯХ8J подрязани ·и навити на букли. Преди 
шест месеца Фроса нямаше тези буклщ а от главата й 
висяха две дълги плитки. Тя миеше чиниите и чашите в:. 
кафенето, където често се отбиваше I1ОСПОДИН Дендрилис, 
а преди година Фросо не беше Фросаки, а Фросара. То- . 
гава тя миеше не чи;н:ии и ЧaJIIIИ, а: метеше обора на село. 
Още първата вечер господин Дендрилис отиде в стаичката 
на Фросо и със строг глас каза: 

- Да навиеш косите си на букли! 
Тогава тя се изчерви и наведе глщз,а. Така наведсяа 

Фросо остана през цялото време, докато в леГJ):ОТО и беше' 
1 Кри о нер и - студена вода. 
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господарят ... Когато той си отиде, тя дълго стиска пл~т
КИте В ръцете СЕ. НО когато на, другата вечер ДЕЩдрилис 
влезе отн:ово в стаята Й, тя, позирайки, му показа, под
стриганата си коса, навита на букли, ,Така лесно Фросо 

се приспособяваше към всичко, което я обграждаше. Тя 
имитираше всички нови кинозве.зди и научаваше набързо 
ВСИЧКИ модни шлагери. 

Веднъж, когато ч,~аше косата на госпожа Дендрили, 
Фросо попита: 

- Защо е модерна късата коса ? 

- Защото дългата коса изсмуква мозъка - набързо 
отговори госпожата и както винаги сама се засмя на ше

гата си. 

Не бива обаче да мислите, ч,е госпожа Дендрили се 
грижеше за своя мозък Нейната кОса беше къса, но тя 
беше глупава. Много често Диана казваше в своята среда: 

- Ох, колко съм г лупааза ! ' 
Тази нейна глупост караше баща й , хитър I·юрабопри-

тежа:гел, да се срамува, че му е дъщеря. Затова той отрано 

се отърва от нея, даде й добра зестра и я омъжи за тозИ' 
амбициозен чиновник от вътрешното министерство, го
сподин Дендрилис. Диана не беше грозна. Дори голямата 
и уста се нравеше на някои МЪже. Те казваха, че прили
ча на Джоана Крауфорд. Само господин Дендрилис не я 
харесваше. Той обаче харесваше много нейното наслед
ство. От своя страна и Диана не го обичаше\, Тя не можеше 
да понася неговото селяндурско шще, грубите му мание
ри: Но все ПaiК тя беше доволна от това, че е I\OCподарка 
на цялата къща. Диана имаше любовници, а и на мъжа 
си ' ПОЗВОЛЯЕаше да И!Ма свои, но при ус.дОВИIe, че са само 

слугини. Ще кажете: голям глупак е този господин Ден

дрилис! Голяма грешка. Господин Дендрилис бе признат 
като един от на:й-способните мъже на следвоенното атин
ско общество. Всъщност неговата кариера беше започнала 
още през ГОДИНИТе на окупацията, когато от оБИJ<новеп 
комарджия, вечно без пари , започна да богатее от тъмни 
афери. След освобождението един вестник писа, че е съ

ТРУДНИЧИЛ на германците. Но времената бяха такива, че 
скоро тия вестници бяха забранени, а господин Хари лаос 
Дендрилис потъна отново в тъмни афери . 
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СпособнОСтите на господин, Дендрилис не се свършва-

. б I 
ха само с п~испосо яването му към следвоенния жи~. 

' Като първок~~ен комарджия с многогодишен опит . той: 
зна EЩJ:е , че К0гато зарaJН тръгне играта, не бива да се пре-

Т I u 

късва. ака и тои, когато излезе на сцената, реши, че 

трябва да стъпи "J~ :\'.)ще по-тв IРда почва. Той се ожени за 
няколко ми!лирна Jзестра и се ~РИМИРЯБаше и с ролята на 
любовн:ик на l сЬбствените СИ с~'УГИНИ . В ЧИСЛОТО на любmз
ниците не влизаха, разбира се, нито гоchожа Арети,. ста-

I Х j . 
рата ryB~HarTKa, нито РИСТrла , закръглената' готвачка. 

Няката, когаfФ Христала не беше още толкова дебела, и 
тя имаше чеC"FТа да Пpи:ieма ласките · на господаря. 

Ето значи! тук пристигна и ' Деспинула. 
Ще попитате - а детето? 
Ах, да, мdлкият Тони! За :Н;его нито бащата, нито май

ката, нито ~ори та1ЭИ ДЪЛГОГ0дишна гувернантка на C~
мейството М>1слеха. Тони ' невеiнъж беше палил склаД3J за 
дърва в граtината, неведнъжj беше измъчвал хората от 
вилата с ножове, които хвърляше направо като истински 

ковбоЙ. Готв1чката Христала I имаше вече два белега от 
нож на крака. Госпожа Арет и , гувернантката на момчето, 
беше свикнала до такава степен да бъде гувернантка на 
все такива неНОРМaillНИ деца, Чt B~e беше безразлична 
към ВСИIЧКо. Щцна мисъл само я измъчваше: да не би да 
загуби мястото си. 

* * * . I 
Деспинула се НaJCтани в същата таванска стаичка, в 

която живееше Христала. ДеСПИНУЛaJ, която беше свикнала 
. да приказва, I преди да заспи, r40M се съблече, се премести 
на леглото на Хри стала , седна! до нея и и стисна ръката. 

Ей - попита Я 'готвачката, - ти спала ли си с мъж? 
Не! - отвърна Деспинула. 
А когато дойде господарят, какво ще правиш? --

про:дължи другата . 

Как? 
Така! Той спи с всички ,слугини! 

А с тебе спи ли? 
Спеше - отговори Христала. 

Настъпи мълчание. 

27 

.j" 

.' 
..::1 

" 1 



I 
I 

\-. 

l 

--------------.; ------- .. -;-._-

- Приятел имаш ли? - наруши тишината Христала. 

Но Деmинула стисна ОЩе ПО.СИЛ,НQ. ръката и, раздру, 
са я и попита : 

- ' ТИi ми кажи по-добре, така ли трябва да бъде? 
- Изглежда, че д~. Той '('j ГОСПОЩI,P';t.~наеш . Идва' през. 

нощта, хваща те з31 ръката и я стиска' до болка. Достра-
шава те. 

А госпожата? - попита Деcrrинула. 

- Госп'Ожата? Тя Спи пък с други, 

- Боже мой! - учуди се Д~спинула, стисна главата 
си с две pъц~. Стори и се, че чува стъпки П'О стълбата. 
Сърцето' и заПОЧНai да бие лудо. Обзе я страх. За пръв път 
през този ден тя почувствува силна мъка за селото, за 

майка си, за двора и родната КЪЩИЧI<а, даже за старата 
коза . Изведнъж затnлака. 

" 

- Ей, не прави така! - започна да я успокоява Хри
стала. - Не си дете! 

- Аз не искам, чуваш ли? - и'звика Деспинула и за
плака още по-силно. 

Тази нощ тя п'рекаРaJ в леглото на Христала , колта вни
мателно я завиваше. Насън Деспину ла видя баща си ... 
Възседнала сиво магаре, Деспиrнула слизаше по стръмна 
пътека. ~aIПред вървеше баща и. Изведнъж тя погледна 
НaJДОЛУ към пропастта и видя едно огромно КУче с tYI'вo

рена уста да гледа застрашително към нея. "Татко ! " -
извика Деспинула. Бащата се обърна и се усмихна: "КаК
во · има, момичето ми?" "Татко, това куче иска да ме изя
де" - му каз а' тя. "Какво куче? Това ЛИJ? Виж KOJIКO е 
мъничко!" Деспинула се обърна иI видя, че на мястото на 
голямото куче стоеше едно пале. Тя се з.асмя с цяло гърло. 
Събуди се . ... 

Деспинула набързо се изми и излез>е да поразгледа 
къщата. Всичко наоколо я забaJБляваше. Харесваха и мно
го дебелите килими. А когжо забеляза, че ходи на ПРЬСТИ. 
тя силно се засмя и започна. да марширува с твърди 

стъпки. Много смешен:й се видя ~дин дървен негър с табла 

в ръка, който поднасяше папироси и от когото много се 
уплаши. Тя просто му се изплези и изтича в грщдината 
да копае . .настроението · и беше толкова повишено, че КО-
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тато ,след МaJЛКО ВИЩЯ господаря да иgЛИGа, дори не нр._ 
веде глава. 

Н~бето беше майско, отвсяк}д-е лъхаше аромат на гра
дински цветя; 1 Деcrrину ла зaJПЯ. j По едно време между цве
тята тя зърнаl Тони с пера на ГiЛавата. След малко, I.югато 
детето излезе на открито, видя} че то носеше широкопола 
шапка и лицето му беш~ ПОКР(iТО с черна кърпа. Деспи
нула се скри I и когато момчето беше до нея, изведнъж· 
скочи и го СГ]J>абчи. I 

- Хванах I те! '- Деспинулk му смъкнг кърпата, из
дигна :го ВИ9КО и го целуна. + Хайде .да играем! 

- Аз ще jГe убия! - эаплс:(ши я: Мaiлкият. 
- Ако ме l убиеш, с K0I10 щ~ играcщr? А знаеш ли кол-

ко хубаво аз знам да играя! Хайде да ме гониш и ако ме 
хванеш , ще '1'1 нося: на кон. 

Деcrrину ла хукна. I 

Затича се след нея: и Тони j От време на време тя: се 
оставяше детто да я стигне, крленичеше, то я: яхваше, а 
тя ревеше като магаре, мучеше като крава или скимтеше 
:като кученце. Момчето се заливаше в Смя:х. 

- Аз нлма да те убил - каза то веднъж. - Само го- . 
спожа Арети ще убия. 

- Защо? ре я ли обичаш? 

. - Не я: обичам. Никого не , обичам. Нито татко, нито 
мама. I I 

Тогава f:1i си лошо дете! i . 
Те са л ' ши! Мене НИКОй !Не ме обича. Аз всички ще 

ги убия: Ще бия; и тебе. I 
Когато pa~IiOBopЪT стигнеше до такава безизходица, 

Деспину ла отново залоч:ваше д'а тича . Но по едно време 
гоненицата омръзна на момчето и то започна да изважда 

ПI~толетите си и да 'стреля камъни по пр-озорциrrе. 

- Хайде сега да се люлеем! - предложи Деспинула. 

Тя седна на 'една люлка, взе детето в ПОЛaJТа си и за 
почна . да го люлеej. 

Изпей нещо! 

- А-у-у-у! А-у-у-у! - заВJfка ТО като Тарзан. 

- ,Ще ми спукаш тъпанчетата! - скара му се тя. -
И да пееш не знаеш! 
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Деспинула запя . В село тя беше прочута със свол ху
бав глас. Много й харесваше да п~е с пълен глас. Когато 

отиваше към кошарите, където работеше майка й, изкач
вайки се оо стръмните пътечки, пееше с цлло гrьрло. Ов

чарите я закачаха' : "Планината ще се · оплаче от тебel! С 
'тоя глас и нея ще праглушиш!" 

А г Ла!СЪт Й наистина беше звучен, кристален. Детето л 
слушаше с любопитство. Погледът му омекваше и ръката 
му плахо милваше бузата й. 

- Хей, ти полудл ли? - чу се запъхтеният глас на 
госпожа Арети, която тичаше към градината ... - Про

глуши цялата Kыlц!! да не се намираш в гората! - Госпо
жа Арети издърпа Тони от ДеC1ТИlНула и. ПРОДЪЛ)f~И сърди
то: - Остави дeтeтol То не е твоя работа! 

Деспинула скочи от люлката. 

- Ех, че н:исели хора сте всички тука! А аз те миw 

слех ЗaJ добра тена! 

- Млъкни, млъкни! Аз ви знам всички вас. Всички 
гледате да се подмажете на ГОСПОдaJPите. 

- Аз не съм такава! - сърдито отговори Деспинула 
И очите й се насълзиха. - Не съм подлизурка , защо ми 
говориш така? 

Момченцето я прегърна. Старицата още повече оераз
сърди. Дръпна рязко детето, но то РЕ::Вна. 

- Ах, да те вземат дяволит~! Полудях в тази къща! 
Ще се махна! О, Богородице моя! - ' и госпожа Арети се 
хвана за косата и ИC"I\ерично заплака. 

Доспинула и:збърса сълзите си и взе копачката. 

- Ти пък защо ревна? 

- Защо? Ти мене ме остави! Ще се прибера в някоя 
.лудница: да ми олекне! - каза със ~aдaвeH глас и тръгна . 

По напудреното й лице сълзите бяха прокаралИ' дъл
боки пътеки. След малко гласът на Деспинула долетл от
ново - тя пееше "Риданието на планината" . 

Чуваш ли как нейде в мрака 

тъжно боровете стенат 

и о~'чаяно ·изплакват 

бо~ка някаква стаена . 
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Сякаш плаче планината . 
горко плаче, жално стене. 

жалбата и не престава 

нито нощем, .нито денем. 

Рана някаква ли крие , 

мъка ли таи незнайна, 

или МОЯ плач е чула , 

энае болката ми тайна? 

* * * 
Вечерта у G:емейство Дендрилис имаше гости . При сер

виран~ пома;гаше и Деспинула. Тя беше облечена в чер
на рокля и бяла престилка. ДесnJИ:НУ ла нооеше блюдата с 
гозбите до една помощна маса, а изна,сяше оттам празни
те съдове . Фросо сервирaш.rе. 

Кавгата между Фросо и Деспинула започна отрано. 

- Вдигни си плитките? - скара й се Фросо. - Ще 
се потопят в менф'о! 

- Да не съм кьорава' ! - безраЗJ[И)ЧНО йотговори де- . 
войката и сложи край на разговора . 

Тази вечер Деспинула беше много хубава. Тя при
стъпваше важно-ва~о с пълния поднос. плитките и 

блха вързани с бели панделки: лявата беше отпред - на 
гърдит~, а дл€ната отзад - на гър()а. Фросо най-внима
телно я следеше, а когато З'aJбелязваше погледите на го .. 
сподата, ОТП1рЩВени към нея, тя просто се изяждаше. 

- Вдигни ,СИ плитките илИ' ще ги отрежа! - повтори 
заканата си Фросо . 

- Виж какво - разсърди се наистина Деспинула, - . 
ти какво се заяждаш с мене? 

- KarкBo се залжда! Тя просто те ревнува' - намеси 
се в разговора готвачката Христала. - Тя ревнува всички 

тука;. 

Свиня CIbC свиня! И тебе ревнувам , нали? 

Кавгата ставаше все по-остра. По това време между го-
стите се водеШе следният разговор: -
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- Господин Дендрили, винаги съм 'забелязвал, че 
имате 'вкус към слугините си! - каза млад чов€к с тъм
на, силно къдрава коса и черни мустаци, за когото ВСИЧКи 

.знаеха, че е последният любовник на госпожа Дендрили_ 

- ' О, Жан, как точно улучи! - отвърна с пискливия 
-си глас ' Диана:. - Хари'с е специалист именно по слуги-
НИТEj! - И тя, какт,о обикновено правеше, се засмя шумно 
на собствената си шега. 

- О, мила! - обади се една много едрaJ жена със сил
:но подчертано деколте. - Господин ДенДРИiлис има вкус 
.не само към слугините. 

Диана не ДОЛОВи ИСТИНСКиЯ смисЪл на тезИJ ДУМи, 
- Как? Той от нищо друго не разбира. Гарантира-м~ 

Но колкото до слугините, той Ги подушва отдалеч. 

Господин ДендрИ'лис с~деше сякаш на въглени най
"'Вече затова, че между гостите беше и неговият началник 

За да пc:Yry ли разговора, той просто каза: 

- Вярно, ()'I1. вкуса си не Mona да се оплача . 

Фросо прехапа устни и забърза към кухнята, 

- Ще Си вдигнеш ли плитките, ИЛИ не? - изрева тя, 

- За да стаНа проскубана КОТКа! Ka:ro теб~, нали? 
Това беше всичко. ' НИЖОЙ не забеляза кога Фросо взе 

:кухненския нож и преряза дясната плитка на момичето. 

Като хиена Деспинула се хвърли B'bp-ху Фросо, свauIи Я на 
:земята и започна да я бие, където сварИ\. Всичко в кух
нята се преобърна. Първо изкрещя страхливата Христала, 
.а след малко дотичаха и ВСИЧКИJ господа И ГОСПОЖи от са

лона. Трудно освободи:ха Фросо от ръцете на Деспинула. 
<Окървавена, хълцarща, тя избяга навън. 

- Аз виДЯХ. Деспину ла не е :Виновна! - хленчeure 

Христала. - Фросо й отряза плитк;з..та. От ревносТ! 

- От ревност? О, аз знам това! - изкрещя Диана и 
започна да пляска с ръце. 

- А рицарят кой ~? - попита младият мъж с къдра
вата КОСа). 

- Хари, кой друг. Най-големИJЯТ рицар на слутин
ските сърца! - Thp)I\,ecTBeHo заяви Диана. 
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- НО TOB~ е сензация! - каза възторжено суха, с ба- , 
ретка и naнт~лони ' млада жена. - Но Ние трябва да спа~ 
<сим жертвата! Господин Дендрилис, утешете ридаещото 
.сърце! 

Господин Дендрилис чувствуваше, че отвсякъде го при
TItcKaT и измiьчват. 'Той търа БШе някакъв начин, за да из
.лез е от това глупаво положение. Изведнъ:ж се обърна кън 
Деспину ла, която седеше в ъгъла с глава между коленете 
и строго запqвяда: 

* - - Иди rdpe! - Сщщ това се обърна към ' ГОСТите и 
-овладявайки ,се., той учтиво прибави: - Да минем в сало~ 
..на, господа! 

Но номер-Вт не мина. Всички тър-сеха някакъв изход от 
'Скуката и: cera, когато JЮ намериха, за нищо не И.скаха да 
гЬ изпуснат. А и Диана на всяка цена желаеше да продъл
жи приятната игра. Тя се приближи до Деспинула и я 
погали по косата, 

- О, такава'! хубава коса, Какво би я заМ€ffi1ло сега 
освен всщец 01Г слънчеви лъчи? - каза тя l'Jj гордо поглед
на наоколо, за да видИ! ефекта ОТ думите си,. След това 
тя взе ДеСПИ!:Iула под ръка. 

- Какво ;друго остава освен законната ~eHa на ри
даря ДЭJ взеМiе под свое покровителство неговата жерт
.ва? - и ое dтправи към салона, водейки след себе си и 
Деспинула , ~ОЯТО беше просто з.ашеметена от ВСичко. 
диана накаРа! Деспину ла да седне на едно кресло, а тя се 
>облегна ~ъpxy облегалото. Зад креслото застана жсщата с 
'баретката . Тя ; с артистичен жест вдигна отрязаната пл ит
,ка на ДеспиiI!у ла и започна да декламира: 

- Какво 'собствено преДСТalвлява една плитка? Нея 
=!'10жеш и да f! отрежеш, но красотата остава. Женската 
'Красота е веЧНf1. Тя съществува и без ' ПJlитки, и без тоа- . 
.лети , и без грим .' .. 

- Пак тоя екзистенциализъм. · .. - 'каза пренебрежи
'телно дебелат.а дама с деколтето. - Тогава събл~и рок
лята на женaiга, махни гърдите и .. . ·сигурно тл пак ще 
,ocтaн~ жена. 

Младата жена присви ОЧИ'I'е СИ и енергично, без да 
губи време, реагира: 
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- Госпожо, и кравите имат големи търди . Може да ги 
06л~чем и в рокли, но са годни само да дават мJiлко. 

I _ Мръсница - изсъска дебелата. Другите, за да сло-

жат край, заговориха и дори дигнаха чашките. 

Но тишината не продължи дългq. 

- Аз предлагам г.оСIЮДИН Дендри'лис да целуне жерт
вата си! ~ каза любовникът на госпожа Дендрили . Това 
беше вече премного. ' 

- Аз пък казва,м да спре най-после цялата тази коме

дия! - извика господин Дендрилис, стана , отиде напра

во при Деспинула и я дръпна за ръката: - Иди веднага 

горе! 

- Животно! - извика жена му. - Грубиян! 

Господин Дендрилис побеля от гняв. ,Белегът на челото 

му изпъкна , но той се престори, че не е чул думите на 

жена си . 

- Казах, ПРИ'бери се веднага гo~! 

- Никъде няма ДЭJ ходи! Аз ще я пазя от твоите нок-

ти! Садист! - отвърна злобно Диана и прегърна Деспи
ну ла, която беше. в такова състояние, че не издаваrпе ни

какъв звук Гоcrrодин Дендрилис беше веч.Е; вън от себе си. 

- Да отиде горе, или:; аз с:и; отивам! - изрева той. 

- Горкият господин Дендрилис l - със съчувствие из-

рече младият човек. - Ядосахте го заради едно слугинче! 
Съжалете го най-после, Диана! 

- Срамота е , господа! - проехтя в салона един басов 
глас, който стресна най-много господин Дендрилис. Това 
беше гласът на неговия началник - Просто е срамота да 

ви слуша човек Вие. , , вие разкдащате основите на на
шето общество. Срам! - Господин началникът', един доста 

солиден, с фрак и монокъл човек, стана. След него стана 

и дебелата, с голямото деколте госпожа. 

- П-ф! - изсъска след тях дамата с баретата' . - С тас. 
кива хора може да се говори само за политика , вековни 

врагове, сърдечни съюзницИi, червени и черни , Ах, колко 
много тези дръвници са развалили божествената Д: 'ша на 
Атина. 
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диана, р~зярена, настръхнала, ИЗРЪМЖ\i в лицето на 
мъжа си: 

. - ПРО I .JtИ ми вечерта! Негодник! - ПОСЛEJ изведнъж 
дръпна ДJСПИНУ ла от креслото та'ка, че момичето падна 
на пода, и ИЗ;ВИlка: - Вземи си и селянката сега! Много ми 
е ПОТРЯбв~а! ! Иди с нея на тавана ! т&м е мястото ТИ!! _ 
после тя ва~ш под ръка младия си кавалер: - Вади ме 

А ," Г "1 

:~~~~-:'~p::~ ::а::~и:::~:::'е:::;з: 
б~авяики всички ' изтънчени маниери, придоБИ?rИ' през 
времето н Cl}OeTO пребиваване в хайлайфа, господин ден
дрилис в ,~и миг хвана жена си за гърлото, стисна я 
силно и с l едщн замах я хвърли на канапето. 

- Ще fe :убия! ,Ще те,заколя! Курва та!Кава! 
Видът ra ! разярения господин Дендр:илис бе ТОЛкова' 

ужасен, че I ОЧИТе на Диана се разшириха от уллаха, а го
стите просто !Излязоха. деспинула СС измъкна тихо и 'като 
луда И!Збя~а горе, Ког.ато ВЛИЗaIШе в стаята си, тя чу исте
ричните BIJ:к.dвe на госпожа Дендрили . Събуди се и ХРИ
стала, ИЗЛ9зе ; навън и госпожа Арети, а Ма!Лкият Тони на
м~и УДОб~н .момент да скочи от леглото си. ' Деспинула, 

'ИЗТ:RъпнаЛ1 от уплаха, падна в ръцете на Христала и за
II!Ieпна: 

- Да бягаме отту.к! Д3I бягаме! Не мога повече! 
- къдеl да отидем, Деспинула, полудя ли? Сега е нощ! 

\ - Не МjOr{l. повече, ти казвам, Тук хората са зверове. 
Не са човени· 11 i " 

В тясната таванска стаичка дойде и госпожа Арети 
с малкия 1J'ани, подгонени от кря.съците . на госпожа Ден-

дри~и. I ' 
Деспинуrа, без да губи време, започна да събира ве

щите си, Kf TO не преставаше да говори: 

- Госпqди! Никога, никога не съм СИ ' представяла, че 
съществуват 'I1акива хора! . 

r л и Ф ~ д а крайбрежна местност край Атина , 

I 
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- Богородице моя, Богородице! - хълцаше в плач 
госпожа Арети, КОЯТО с НОЩНОТО си боне, без пудра и ч.ер~ 
:вило изглеждаше много по-стара . - ВСИЧI<О да ОТИДе пе 

дяволите! Да дойде второ пришествие! Дано бог хвърли 
огън и Иl3гори всички ни! Всички, всички! - и така, каТ9 
проклинаше и 'скубеше косата' си, тя падна върху Тон:и и 
започна да го удря диво, бясно. 

- Ей ... КаквО 1;'е ПРИXJ3ава, та удряш детето! - . из
вика Деспину ла и гС1 г,р-абна от ръцете Й. 

- Какво ме прихвана ли? Този изрод изяде младост
та ми, ЖИlВOта ми.' Ох , дано ме вземе бог, да се отърва! -
и тя изтича навън. Но в миг се върна и дръпна детето за 
ръка: 

Ела , дяволе, заник'Ь-де не ,съм без теб! 

Хри:стала стоеШе до вратата J! бършешеачите си с пре-' 
стилката. След това се сети за нещо, изтича до леглот@ 

''И извади И13под дюшека вързопче с пари . 

~ Ела., вземи! - каза просъцзена тя и подаде на Дее
пинула увитите в кърпа пари. 

- Не, не! Няма нужда! Аз съм здрава и мога да рабо
.тя . А на тебе ти тря:5ват . . . ' 

- Вземи ГИJ, вземи ги де! Моята работа и тук е си.
турна. Мене и даи:с~atI' да ме изгонят, не мог.ат. Кой ще ги 
храни? 

След като двете девойки се целунаiXа, Деепинула на 
пръсти слезе по стълбите, излезе на двора и изтича П0 
чакълестия път до желязната пътека. Тя преметна бохча
та на рамо он се отправи към уличн.arга лампа, която све
теше на кръстопътя . Под ламп.атaI, м.алко встрани, Деепи
нула зърна Фросс. 

- Ей, накъде? и ти ли? - попита учудена Деепи
нула: 

Фросо се обърна, погледна ДеСПИIНула и без да O'lTO

вари, отново се загледа встрани ,! 

- Не си дигай носа толковaJ! Аз трябва да..,.Ее сърдя, 
не ти! Къде ОТИБаш? 

Ще се хвърля в морето! - . глухо отвърна Фро(:о. 
И ти ли като госпожа АРети си се побъркала? Сра--

мота! 
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- Ти НfЩо 'не знаеш ! - и Фрооа се обля в СЪЛЗИ; _ 
Нищо не Зfа!е.ш! Аз ще имам дете от господаря' Щ~ се 
удавя , не искам да ЖИ:В"'я ' . I '< • 

деCnИНУfaJ не ОТIЮВори. Наведе .:;е нежно н.ад Фросо и 
леко я пов

1
йгна. 

- да в АвИМ заедно! Да вървим, Фросо' Глупаво е 
.»ia се умре. . 

И двете девойки бавно тръгнаха по голямата шумна 
атинс.ка ул Цf! . 

~ , 
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ПЕТИМАТА РИЦАРИ 

Кварталът, който се простираше на запад от зq.ливче;го 
и ст:t;Iгаше чак до гористите склонове на планината, нари
чахме ангJlИJЙСКИ. Там, върху голите скали, като средно
вековни замъци се издигаха вилите на колонизаторите. 
Англичаните нямаха много вземаш-даване с нашето град
че дори и покупките СИ правеха от специален магазин. 
C~м.o от време на време виждахме да слиза към гра~чето 
няк~й англич.аlНИн q голф и карирано палто, държеики в 
ръка каИIlI!Ките на две-три ловджийски кучета. Понякога 

рано сутрин докато нattIlите майки чакаха по вратите пък.' . някоя 
да миНе зарзаватчията с магаренцето, вижда'Хме. _ 
суха англичанка в избеляла дреха да върви като подго 
лена а зад нея да побързва слуга с КОIШШца за покуп
ки Англичанките минаваха горди и вИОО1фиерни. Но ако 
маЙките ни посрещаха съвсем безразлично това, ние: мал
чуганите които по това време вerч.е отивахме RaJ училище,. 
Се спира~ме предизвикателНlO гледaIXие англичанките и в . ,- б ' MI" Когато те от
един ~лас вИ!Кахме: "До ро утро, ма,Щ). . 
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минаваха , ~ие се спorJIеждахме и с голямо ус.или~ задър-

жахме смехЬ! си. Понякога обaJЧ:е избухвахме в неудържим 
~П. l . 

Един деfi платихме доста скъпо за тази на!Ша любез
ност. Не з$м как, работата стигна ДО ушите на нашия 
директор. 1рй ни извика в стаята еи и без всякакви усук
ВaJНИЯ ни перна по три rrьти с 'една линия през ръцете. От

'тогава преК~СНaJхме хоровото "добро утро, мадам", а когато 
. I 
:виждахме IJЯКОЯ антличанка, веднага започвахме игра : 

боричкахиеl . се, викахме колкото r-юже по-силно. 
Ето обаче че бащата на нашия приятел Симос построи 

u I • б б в аНI1ЛИИСЮiIЯ квартаJЛ къщичка, за да е 'ПО- лиза до ога-

'I:ашки,те имения, където работе!Ше като градинар,. а про
CTpaHCTB01:l0 рколо Симосовата къща CTaн.aJ наЙ-JIЮбимото 

място на нaprите и.гри. Там можеше да ни на мерите всеки 
ден СЛоедобеf; скрити из дупките на високите скали, където 
между ДPY1q>ТO събирахме и дъски, с които :и;скахме да 
ПОСТРОНJм крраб. В тези _пещери прекарвахме ' почти ця
лото си време през недеЛните днщ 

l' 
И тоя Д~H беше неделя. Доколкото си спомням, пър-

:вата неделя! ,на юни. Според съ~ите на учителите тряб
ваше да наr.r-qxлии до ми:нимум разходките си и да се стег

нем за ИЗП~1iИ - нещо, което ужасно много ни ра.зваляnrе 

Rастр·оениет~. Слънцето печеше, морето бяестеше, сякаш 
че пара И'3!Л.Изаше ОТ нето, а ние, четирима приятели, 

отивахм-е K~J\1 СиМ!Ос. От къщата се обади майка му, леля 
Ефталия, кфfIтО вместо добър ден хубавичко ни наруга, 
.загдето не сblп.им в КЪЩИ да четем, 'иI ни поръча; ако наме
рим Сим{)С, I д.а! му кажем, че 'го чака бой. С малко ПОНИ
жено hac:-rWемие се отправихме към пещерата, която ни 
служеше за IСI{ривалище.СИмос го нямаше и·там . Започнах
ме да го ТЪ[рсим из цяяата гора, по всички' познати пъ

'I'еки, стръмнини и полянки. 

НаЙ-пос.тiе намерихме Симос и веднага разбрахме, че 
вещо се бeч.rе случило. Той им-а:шерошави и СКJIЮЧе.ни 
черни веждй , които винаги му придаваха наМръщен вид. 
Но сега тойi изглеждаше 'още по-навЪСщ. Беше се иепра
вил КJfай ст&ната на едно английско имение. ФотаКИС,най
'палавият и I весел между нас, се хвърли върху него, пре

обърна го iИ му събу обувките нещо, което винаги 
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лдосваше Симос. Разярен) Симос ' сE;l отскубна и си·г.урно 
целият неделен ден щеше да се провали, ако в таза 

момент ДО нас не достигна ясен момински глас. Той ид~ 
ваше някъде иззад стената. Всички автоматически поглед

HaXM~ Си~ос, който беше променил цвета I;Ia лицето си. 
сякаш беше уловен на местопрестъпление. Ние добре зна
ехме че в целия английски кваРТaJЛ нямаше нито една. 
девоfrка. Фотакис бързо се покатери на блИ'зкото дърво . 
Стената, въпреки че не беше много висока, по цялата си 
дължина беше посипана с натрошени стъкла. Няколко· 
минути Фотакис гледаше з-япнал. Не се стърпяхме и се по

катерихме и ние - цялата банда се . С'f>стоеше от пет ду
ши, затова в училището ня наричаха: нера:зделната пе

торка. На един клон намерихме сакото на Симос и поди
гравателно му го подхвърлихме. 

- Край на прия~лството! Честно слово, свършено 
е! - извика той. - Ще ви обадя на диwектора. 

. Но не ч.ух~е последняте му думи . Нашите погледи вече. 
бяха устремt:!Ни I<ЪМ граДИНalrа и главите ни.. се завъртя:ха 
от това което видяхме. Една анг лич.анка- на нашите го
дини , ~OCoKa и слаба , руса и бяла като мляко , тичаше 
между лехите и гонеше едно кученце. Англичанката . беше 
с къси бели панталонки. 

денят беше слънчев, щурците пееха' и всичко това НИ: 
накара да почувствуваме цялата сила на СВCJlИТе петна

десет I\ClДИНИ. Прибавет~ и това, че не бяхме свикнали да 
виждаме девойките от нашето градче в къси панталони... 
даже и на MOP~O те имаха отделен плаж. Сърцата ни бие
ха ускорена. Ние гледахме омагьосани как англичанката: 
скача из градината, как се търкаля по тревата и кръвта 

QИJJIНО наlXлуваше в слепоочията ни. Не усещахме дори и 

дъха си. Само ;от време на време някой силно преглъщаше . 
И ето - в един миг ни се стори, че това чудно видение се. 
обръща KЪ~ нас и ни маха с ръка. Загубихме ума си. В 
същия миг над нас ое счупи клонче . То беше от Фотакис. 
:КОйто се беше покатерил най-високо. 

- Тя товари нещо! -:- промълви някой. 

И наистина англичанката говореше нещо . Ние 3HaeXM~ 
от училище малко английски и наострихме уши . Всички. 
като по даден знак се строполихме на земята . В това 

4Q 
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време при-сги~на майката на! Симое, лелл Ефталил, КОЛТQ; 
на.право се [нахвърли върху qина си, с пръчка в ръка. Ние' 

по~хме към къщи. докато i;тигнем градчето, мълчахме. 
Всеки беше l УНiесен в дЪЛбокиj мисли. Разделихме се още на 
първия к~стРпът И набърз~ , без дори да си определим: 
среща за сhеДОбед, се прибр;ахме. 

С [! . б . б 
nОМFfЯМ Ciи много до Р1' че този ден на о -ед у нас: 

беше моят ~ущчо, прИ]стигна~ от. Африка. На масата стана. 
дума за мен и за моето бъдещ.е. Аз обаче нищо не чувах. 

' Търсех да I6~еря удобен MmJreнT, за да избягам, да остана. ' 
са.м, да затворя очи,' .за да jвидя отново англичанката С' 
късите бели .р:анталонки. По онова вреМе аз бях ' влюбен: 
до СМЪр!' В~ДJ!!а моя съседка' l заради която се катерех дори 
на покрива на нейната къща;. Но малката Лула вече ми се· 
виждаше с BQeM далечна и фезинтересна, . 

Този Д~ qбедът беше за IMeн много мъчителен. В гла
вата ми блусНfi мисълта да c~ върна обратно до вилата, за 
да видя CYryIЩЮ англичанка~а . Това откритие толкова ме· 
зарадва, uч~ в : послеДIЦ1Я MoreHT, окогаro веч~ ставах, от
ворих наИ-I!Iос~ле уста и попи~ах вуичо дали е срещнал ис

тинския т~рз~н В джунг лит1 . 
Ние живее!Хме в горния к,вартал на градчето и аз пре-· 

красно моЛ<ех: да се спусна rtрез нивитге, за да бъда' само· 
след ДBaд~eT~Ha мИ!Нути пРfд вилата, Но аз в никой слу~ 
чай не ис;dх да мина край К1iщата на Симос. Поех направо 

[ ~ б u 

към пристаrиfЦето и оттан все по рега завих към англии-

ския кваРТtл , . Ha~днo място , брегът беше загрщден - тан. 
беше малкото ! зали:вч·е на анrличаните. Завих нагоре, до

'като стИJГН~Х до пътеката, К9ЯТО заграждaJIirе имението .на 
англичанкаiта " и се покатерих на мърво, което . прости
раше клони над градината. IjIo тя беше ПУСТа . даже и, ку-· 
ченцето не !Се . ВИЖДaJШе. Нагласих се по-удобно и потънах 
в размищлеН~E:i. Всичко наОК0ЛО спеше в жара на обеднarо· 
слънце. Една ' бяла лодка едва се движеше в открито мо
ре. Изведнъж по пътеката оТкъм морето се чу кристален: 
смях и весел · ЛаЙ. Докато се обърна, англичанката беше 
само на ДB~ крачки от мене. Златиста коса зашиваше paM~
Mвre 11 и голlямата сламена шапка покриваше гърба и. 
Едно клонче Се счупи. Тя -се стъписа. Стори ми се,. че гле,Ца. 
t.Jрещу мене. 
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Ей вие, слезте долу! - извика тл. 
Счупи се и второ клонче. Сърцето ми биеше като ба

:рaiба.ц. 

- На вас говоря, слезте долу! 
Смъкнах се на земята w след миг останах пред нея, 

примрял от вълнение и възбуда . Но тя не гледаше към 
мене. Обърнах глава и каква да видн: в редица стонхме 
я петимата. Симое слизаше бавно-бавно, с още па-мелан
.холична, ОТКОЛКОТО сутринта физиономия. Фотакис се 
' опи;тваше да си даде весел вид, кжо се усмихваще глу
паво. Другите Двама приЯтели, Лаки а и Гогос, нисички,. на 

·един ръст, нещо се навеждаха .и мърмореха. Всички се 
~YBcтв'yBaXMe гузнИ{. От това непринтно положение ни из

,бави ангЛИ)Чанката .. Тя първо-ни хвърли един изпитателен. 
малко студен поплед, после се з.aJСМЯ · И изтича напред. ' 

- ПОСЛeJДрайте Ме. 

Ние не се помръднахме. Всеки чакаше другия. 
- Елате всички! Обичам около мен ' да има: многС) ха

ра! - извика тя. 

Тръгнахие след нея баВНQ.-бавно, с наведени глави. 
Тя тичаше, от време на време се спираше и декламираm~. 
Сутрешното видение беше сред нас - но ние не го чув
.ствувахме, не можехме да му се нарадвам.е . Постепенно, раз_ 
-бира се, ние се окопитихме, започнахме дори да си разме
няме по нлкоя дума помежду си. На все пак за нас беше 
невъзможно да C~ доближим до хубавата англичанка!. Тя 

,бягаше. като самодива. Затичвахме се и ние да я стигнем. 
Почнахме да викаме като нея. Фотакис запя. Започнахме, 

:всеки на свой ред, да правим по нещо, З.aJ да привлечен 
ВНИlманието на англичанката - ТУ замервахме С камъни 

:някаква птица, ту се катерехме на; някое дърво. Но уви _ 
'Всичко беше напразно. . 

Най-пОСле аНГЛИЧaRката се покатери на един дънер, 
обърна се ·към нас и заповяда: 

- На колене! 

К~л~ичщхме. Ако искате, вярвайте, но като хипноти
.зиранщ коленичихме и петимата. След това тя дойде до 
:нас ~ с пръчка ни перна веднъж по главите . . 

- Вие сте J.l1ОИТЕ1 рицари' - каза тн. - И докато аз 'съм 
'в Т<l.ЗИ креIЮст, вие ще ме пазите с цената на живота си . 
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:3акълнете q r - след това ТЯi се наБеде и целуна Всеки от 
:нас по ч:елo:tо ! I : \ 

Нашето tи:дение се преВЪ1fна изведнъж в жива плът . 
:почувствуваrме го и с петге си сетива. В миг я обкръжих
ме. ФотаК'И:С j който ~и превъз:kождаше не толкова със ЗRa

.~ието си H~ англииски език колкото с нахалството си, 
и ка>за: I 

- Искате ,ли да кr:upaeM всеки ден заедно? Ние ще ви 
научим 'да ~BaTe. Аз се казrам Фотакис. . 

Но тя·не l Fвори. , Тя ИЗl1ича и чак когато стигна до 
::входа на ВИfГ'I'а, спря се, Maxra с рък:а и извика: 

-:- Довиж,п;а!Не, мои рицарr! 

Да , това ! лf<,rто се очертаваше да бъде прекрасно. Учи
.лищатаоще не бяха завършили учебната година - из
.питите щя..ха да започнат едва след няколко дни, - но 

'.Ние , петимаjГCI- рицари, со; на'Мирахме в някакъв блажен 
.свят:. Ниrrо ~IllQците ' слушахме, нито домашните пишехме. 
През последния учебен час само се пог леждахм-е и чаiКахме 
.да удари звънецът. Всеки на свой ред виждаШе: пред себе 
·си хубавото лiи:це на ан:гличанката и се МЪЧeI.llе да открие 
поне един з~ак на по-особен , внимаНи'е, НЯJ:\ОЯ усмивка, 
ютrrравена СJЛ.$J;иалНо за него. И ето че дойде и първият 
изпи:tr. Едв:aJ lпьлучихме по една спасителна тройка. Започ

.наха кавги в къщи. Но сякашl МaJГнит ни теглеше към ан-
о I В . б глииския кваjpТал. секи слеjЦО ед тичаХМе към залива. 

К I v 

аro И1СТинqк~1 рицари прес~ачаХМI~ тела, които ограж-
,даше заЛИВЧe1rО, а сърцата ни тупаха: от стршх да не би 

стражарят д~ , ни види и да ~и пребие от бой . На плажз. 
започваше исТински панаир. !Заливче.то беше чудно кра- . 
.сиво. HaOKoAd имаше СI{али а в средата eMii1 тънка иви-I . ' , 
ца ситен пясрк. Малко по-далече започваха тръстиките. 
АнгличанитJ ~яха постави.ли 'трамплини от двете страни. 
на скалите ~ Iбяха пуснати наоколо пантони. Тук нашата 
принцеса ни !ИЗУМЯ'Вaп.IIе с изобретателността си. Тя ни 
пъхаше в pъ~eTe дълги пръчки и ни поставЯ1IIе от двете 
страНи на ск~лите . После изчезваше в ТРЪСТИl<а~а и сле;д 

малко се показваш'е, облечена) в бански костюм. Движеше 
,-се бавно 'и всЬтичествено. Все така горда тя влизашеВЪБ 
водата и плувalше бруст до СaJла. Tt)raBa идваure нашият 
ред. По даден знак трябваше да СIЮЧИМ във водата и да 
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започнем номерата си. Всеки -се стараеше да се представи' 
най-добре: гмуркахме се като делфини, плувахме под са
ла за да излезем на противоположната страна, надпре-· 

варвахме се ... Когато ние се "давехме ", тя крещеш~ и се 
заливаше в смях. БоричКането стигаше до бой. При тази 
борба паг лъщаХМeI MHOro морска вода. 

. Веднъж, като се боричкахме покрай сала, а.нгличан .... 
ката скочи ·и дО'Й.ILе, между нас . Това бе'Ш'е за всички ни 
голяма радост . НИ'е се събрахме около нек НО тя се при
ближи до Фотакис, прщ-ьрна ГО · С една ръка и се метна. 

върху раменете му . 

- Плувай! - заповяда тя. 

Karo нож в сърцето ни се вряза завистта .. . . Наистина 
Фотакис беше най-добрият плувец, но ние не .му отстъп
вахме, да кажем, по хубост или по знания . Ето например 
Лакис и Гогос , които бяха по-малки на pъcr и разбира се, . 
без сериозни претенции за красота, в училище претенди
раха за прякора "Айнщайн". Те се ста.раеха винаги да бъ
да'):' близо до англичанкагга и да решават на глас алгеб
рични задачи върху пясъка. С И!мос , orr друга страна, с 
гъстите си СКJllOчени вежд:\:'I имаше доста мъжествен вид. 

Той стоеше винаги изправен пред англичанката, придава
ше ·си мечтателен, малко патетичен израз и гледаше в да

лечината с полузатворени очи. Колкото за мене, какво да 
ви кажа.Понеже не успявах да открия нещо особено у себе 
си, аз се стараех да правя от воичКl{) по малко. Опитвах 

се да изпреваря Фотакис в ПЛУВaLНето, в тичането и бор
бата, но когато виждах, че не. успЯ'Вах, се присъеДИiНявах 
към математиците или в края на краищата вземах позата 

на романтик . Аз можех да декламирам, но в ухото На! на

шата принцеса гръцкият език ЗВУЧЕ,'ше лошо. Уте

шавах се с това , че тя не обръщаше внимание на никого. 
По своята' незначителност ние бяхме равни пред нейното 
превъзходство. Затова именно можете да си представите 
наш:ето огорчение, кога.то в онзи следобед я видяхме, при
лепнaurа на гърба на Фатакис, и него като луд да ое от
правя в откpиIrО море. А англичанката като сирена пееше 
и викаше . По едно Bp~Me англичанката запищя.: Фотакис 
беше започнал да потъва и отчаяно се бореше с водата .. 
Заплувахме нататък Фотакис не се виждаше . Само малки 
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·:мехурчета ~злизаха по повъRхноС'r;та. Гмурнахме . се кl с 
трудност УСЗ:я:kме Щj. измъкнем на брега нашия ~рияrел. 
Бяхме пребл~днели от страх. Забравихме дорИJ как се дава 
бърза помощ. Суетя.хме се наоколо. H~ H~ дойде на ум да 
изтичаме дс), 1jрадчетС\. А за iiнгличанката съвсем бя.хм; 
забравили. В [Гакова ПОЛОЖe1f:ие ни завари пазачът. Тои 
-още отдалечЬ !замаха с пръчк:а, : а котато видя, че до Ha~ ' 
има' удавни~, ~двa,He ни на6и. !Пазачът спаси ФотакИJC . Тои 
разказа слуtp(ата на бащите .ни, а ПОСЛе и на господин 
директора. з1а пръв път в живtyrа си изпитваХМ-е истински 
срам. I I . 

ЦеJI1И три дни не приближихме английската вИ!Ла, а 
Фотакис през това време лежеш~ тежко болен . На четвър

'тия ден, следi като удари последният звънец, четиримат~ ся· 
каш по дадеk знак C~ отделих+,,!е от другите и поехме към 
английския квартаlЛ . През целия път мълчахме, но и че
тиримата бяхrrе дълбоко развълнувани . Стигнахме до 
задната желяэ$а врата на вилата. Там ставаха обикновено . 
нашите срещи .. ФОТaJКИС изсвирваше някаква мелодия: или 
:всички заедно имитирахме п,лача на кукумявка. Англи
чанката се явяваш~ на баЛI<qна, а после слизаше долу . 

Но този I1ЪT никой не се рещаваше пръв да даде сишшла. 

Започнахме да се въртим наомоло. От вилата не се ~o-
I v 

казваше никои. 

- Хайде, страхливци! - ;НИ стресна по едно време 
Тогос, който напослiЩЪК проя~яваше известна твърдост в 
характера си .. Той се покатерw на желязната врата и вик· 

I ' б в . :на така ви.<:ОfOj, че на нас ни c:raiнa неудо но. з~хме да се 

..крием зад o~p~дaTa. Но .. ето че~ сrьклената врата на веран

.Дата се отво~и ! и навън иэлез~ една жена. Тя. беше с бяла 
'коса, хубаво fЧJибрана отзад, с ,блаroроден израз на лицето. 
Жената ни пФ'гледна невъзмутимо и без да направи някак-

I . I . 
ва гримаса, ее отправи с бавн~ крачки към нас . Открехна 

.вратата и продължи да я" държи отворена, докато ние се 

промъкнахме в двора . После жената затвори вратата . зад 

Еас и ни посо.чи с ръка напред: "Моля". Минахме през 
верандата и влязохме в една доста малка стаичка, препъл-

'нена със сандъци , маси, наслагани една върху дpyг~, ки

лимИ1 vвити по няколко В ъглите, полилеи. Но наи-чуд
:нoвaT~ ' бяха с~ните . В н~чалото даже се изплашихме. ОТ-
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там ни гледаха свирепо глави на най-различни зверове," 
които QЯ:ХМ~ виждали само в учеБНИЦите по 900ЛОГИя . А.. ' 
ДО тях кръстосани висеха пушки, НОжове, байонети, саби,. 
п?столети. Обстановката в тази стая беше талкова стран-, 
на, че ние се стреснахме ощ~ от вратата. даже и когато. 
жената ни заговори, въпреI{И че нейният глас беше спо
'I<oeH и учтив, ' прор:ължавахме да възприемаме всичко :не' 
съвсем нормално. 

- Госпожицата ви дава тези подаръци за спомен 
каза тя. Ние обърнахме очи. В ръката си тя държеше ня
ка~ви малК'и кутийки с големи ч'ервени панделки, вър
зани около тях. 

Не знам защо, но в тозимомент през ума ми . мина 
мисълта, че · кутийката, която ми даваха, съдържа ня-
каква cтpauma отрова, че пред мене не е ня:каКва обикно
вена жена, а най-голямата вещицal, Подобно чувство, раз
казваха rroсле, бяха излитаJIИ И другарите. Но това беше
са'мо за миг. Англичанката НИ раздаде подаръците и Щ1ТО
ни погледна иапитатеJIНО един по един, каза: 

- Госпожицата е ПРИГОТвила подаръци за пеТима 
души' 

- Фотакис е тежко болен! - се обади СИМОС. 
-.: Вашата ГОСПожица е Виновна за roвa! - заговори' 

Гого<: и излизайки малко напр~Д, твърдо з-аяви: - дошли. 
сме да ПОГОВОРИМ с нея. 

- Госпожицата - отвърна жената учтиво - не е вече
тук. Тя много съжалява, че не можа да се сбогува с вас . 

След това отвори едно чекмедже , взе пакет като на
шите и без да ни гледа, продължи: 

- Много съжалявам, че не мога да поднеса лично тозЩ,:. 
подарък на вашия другар . 

Няколко минути стояхме пред жената, гледахме я в . 
очите и не знаехме какво Да! правим. Гогос се накани да 
каж€ нещо, даже два-три пъти СУРОВО ни погледна, сякаш 
ни мъмреше за нашето покорство, но все пак за.мълча. 
Точно в този момент до нас долетя смехът на HaIII1aTa прин- . 
цеса, Същият ОНЗИ смях, който бяхме чували невеДнъж. 

За миг скОчихме и хвърлихме "подаръците". Минахме" 
двора и така ое втурнахме срещу желязната врата, сякаш .. 
бягахме от някакво бясно куч.с. Дълго тичахме през гората. 

4А 

и спряхме 1lд.ва когато иЗлязохме на открито, до морските, 
СI<али. ; . 

- Мръсница такава! - избухна пръв Гогос . - Как я 
. мраз,Я . .. I 

..:... Аз ей знаех - обади. се Симос, - нали е колони- , 
заторка, за I нея ние всички сме животни! 

- Ние, (Iие сие си виновни - пое Лакис. - През ця
лQТО време ~;.'Я: се подиграваше с нас, а ние. . . мryхльовци:. 
такива . . . за резил станахме; И какво? Нима нашите де-
войки не cal хилдди пъти по-хуба!ВИ от нея? . 

Дълго сejп.яхме върху скалрте, докато морето стана ма:
слиненочер О ИJ отсрещният фар започна да примигва R 

далечината. 



. I 

ФАЙТОНЪТ НА БАЙ КОСТИС 

в атинското пре,ц;радие Айс Йогрис се намираше една 
малка камениста уличка, която всички наричаха "Атина 

" По цялата ' улица имаше само пет къщи;, а един-втора , бешр ственото превозно средстВо, което се д;вижerле по нея , _ 
файтонът на бай Кост ис . 

Там където уличката се спускаше към главния път, 
беше къщата на рибаря дядо Анестис. Четирма сина имаше 
дядо АН(~стис и четирмата изчезнаха още през пър~итс 
години на о~упацията,. След освабroждението, през един 
топъл октомврийски ден, когarro старецът се печеш~ на 
слънцето съвсем наблизо заръмжа мотор на камион, а1'О 
наближи' кръстопътя , камионът намали скоростта и зави 
към малката уличка. Кабината беше оки~на с K:~:~a~ 
над нея стърчеше плакат с надпис: "Елас ,Стар с ' 
росерия се разтрака по у лицarrа:, машината изпръхтя , та

рецът стана. 

- Татко! - извика някой и преди . още старецът да 
сот рис най-мал-разбере кой е, от камиона изскочи и -

1 Е Л А С - партизанска арМЩI. 
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J(ИЯТ му СИ!ft ; i Иciи!нски левент ;беше ТОЙ в уНиФормата на 
."Елас"; опасаН с колан и пзтрондаж.-

Дядо Анестис, прегърбен от годините и от ГОРЧИвините 
.в жю;юта, cъ~ Съвсем побелялci вече коса, не издаде даже 
.и ЗВУК Очите му се овлаЖ:н:иха:. сълзите потеКОха по Кора-

б l , 
вото му, на ,Яъчкано от МОрск;иrrе ветрове лице. 

Този ден ~еще събитИIE: и ~a малчуганите. Цял ден те 
се ВЪРТЯХа около големия камион. 

На улица I , ,,Атина втора" живееха пет малчугана. Ед
ното от тях бrше на Атина, же$та на Алексис, който беше 
убит на албанския фронт. Това дете беше сакато и с го-

. ~ми УСИЛия I се влачеше. Другите деца го наричаха "по
ловин ПОРЦИJf" 'и никой не иdкаше да играе С него. ХсУ
paT3J не xap~a и майка му. :tIаричаха я проститутка и 
никоЙ не искJше да размени с нея даже и дума . Само дядо 
Анестис, кой~о я позчаваше o~e от дете, ПОНякога се от-
биваше.. при нея. _ j 

След като !Атина из:r-уби cBok мъж, често я виждаха да 
скита по каб4ретата на ПpиJCтанището . . Първа 'я нарече 
ПРОСТитутка баба Анастасия, която живееше точно срещу 
нейната къща. Един ден през страшната ЗИМа на 1942 го
дина, когато малкият син На! АтИ,На, Алекакис, играеше с 
нейни'!'€) внуци, баба Анастасия го бутна и то падна . 

- Не те е срам! - И'3Вика Атина. 
- Млъкни, уличнице! - и~съска баба Анастасия. 
Атина се почувСТВува Та!ка: зле, сЯ:кащ я бяха плиснали 

·с вряла вода. 'iГя отначало се Стъписа, след това Се спусна 
към вра'тата, КОято старицата бе заТJЮPила под носа И, 
и УДряйки по ~ея, крещ~ше; : 

- Уличница ли ме наричam? Уличница;! 
След това, когато ~ поуспокоИJ, тя взе сина' си на ръце 

I . И се Отправи към къщи. Сълзиrrе се лееха като поток от 
Очите и. ТЯ милваШе детето и ' през СЪЛЗИ нареждаше: 
"Уличница съм аз, Алека~ИJ! да, УЛИчница. Ох, дано гръм 
да падне върху ми . Къде е ceraJ ; ~аоща ::ги, да дойде да ме 
съсече на две. Q, малкото ми дете." 

През зимата. на 1942 ГОДИНа в малката улrnчка "Атина 
втора ", с петте КЪщурки, умряха три деца. Двете бяха вну

. четата на ба?а Анастасия. Те в еДНа нощ ПОдпухнаха и 
умряха . Същото нещо ставаше и с други деца от околнитв 

4. Ветрове ОТ ЮГ 
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квартали. Подпухваха и едрИl мъже, и сбръчкани като ста
фиди бабички. Това беше от глада, който косеше АТШIа 
и цяла Гърция. 

Ба:ба Анастасия имаше всичко на всичко четири вну
чета, дваl'1а сина 'и1 една дъщеря. Всички внучета обаче 
бяха от нейната дъщеря, защото и двамата й .сина изля" 
зоха непрокоhсаници. Те от малки влязоха в кораби~ 
като юнги, отидоха отвъд морето и там останаха. Н6ПРО
кап·сан излезе и нейният зет. Той остави жена си, замина 
за Америка и не се обади вече . Цялата. I1ри:жа падаше вър
ху баба Анастасия . Катерина, нейната дъщеря, нищо Не 
вършеше: цял Де!Н седеше, оплакваше съдбата си или 
биеше безмИlЛОCТRО децата: си. През деня,' когато общс
cTBeнarra каруца вдигна двете умрели деца, баба Анастасия 
се скара със своята дъщеря и разгневена й удари няколко 
плесници: 

- Проклетнице такава - нехранимайка! Стани оттам, 
рожбо на дявола! Всички ще изпукаме тука! .тръгни и ти 
да ра.ботиш! 

Катерщra не проговори нито дума. Тя спря да плач€ и 
когато майка й каза: "По-добре да беше като .Атина!" -
тя се хвърлИl към леглото си и зарева с глас ... 

Другите две . семейства бяха, така да се каже, най
тихи и живееха с по-малка сътресенИ!Я. В едната къща жи
вееше бай Андонис - бивш пощенскИI служител, кафе
джия и вестникопродавец. През годините на окупацията 

бай Андонис стана гробар. Той имаше само две деца. 
Жена му беше заболяла и не можеше повече да ражда. И 
това беше добре, защото напоследък работата доста на
маля. 

Бай Андонис въпреки неспокойния · си дух беше тих 
човек. НИКОГaJ не викаше по улиците, нито се караше с 
жена си, която също бerцe тиха - цял ден плетеше и пе

·реше. Върху оградата им висяха вИ!Наги изпрани дрехи. 

Друг обитател на улица "АтИ!На втора" беше файтон
джията бай Костис. Той ЦЯЛ живот не слизаше от капрата. 

Неговата привързаност към файтона и към Маврос - коня. 
беше наистина пословична. Всички знаеха тази негова 
слабост: и жена му, и синът му Ламброс, който отдавна 
беше се пресеЛ'И/Л да живес: в ДРУI1 град. Но от тази негова 
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ЛЮулибцОВатаКЪ~ файтона стралаХdJ иаЙ-МRОW 
, ' 3aIЦoтo винаги трябваш малчyrаНите ОТ 

разстояние от него е да Стоят на известно 

Сега трябва да кажем че Ф u 

, доста време не рабогеше н u аитонът на бай Костис от 
глад в пъ~ите години ~a :~~апред защото през големия 
да тeI'ЛJ:!i, а l след това когато i стаацията Маврос не можеше 
успя да го спаси се 'случи рецът с нечовешки усилия 

И 1.' така, че се счупи оста Ф u . тона. хаид!е, иди O~Ta да поп авя на аи-
едно парче l х)ляб няма I М - БР 1.11 оста, когато пари за 
Kocтl'l'C не б~ше ПОч .~же : и през целия си живот бай 
както тогава, ког.ато ~ахв:рвалил фта:<ава неПОНосима мъка 
по I аитона в двоnа К . 

НОСим:а ~. Цял ден той Ьбика . 1:' ата не-
ше го, С)"Щ'еше се ОКОЛО му ляше Около него, гледа
оттам, но с това азби а и с чукu В ръце удряше DТТyK
Tpы1н.. ,р рее, фаитонът не можеше да 

Файтонът . на бай Кости а сиг ' 
на двора:, aKOi на у ли а А J урно" дълго ЩeIIItJ да стои 
с "къщичката." си Тоir.оро"ст~~албвтора не .се беше преселил 
ттnec антина Разбира се 
-.1:', илено е да се нарече Жъ " . " малко 
дорос. Бараката, Която той ~,ост~чка жилищетс:. на То
ббше -една МЪНИчка тенекиена ко и ~ ~вopa на баи Костис, 

Т Л'И1 а. 

одорос Налбантина няма . . 
какво имутпество" бше никакво домакинство ни-

"-'-'-'1 ,както их ' 
. освен бохчаl d парцали 1'Орба! а го нарекли бирниците, 
ХОДИмите за :ПРоФОСИ'я~а _ ~ ~ и:струменти - най-необ
което нари~а'Ше Мелани въ , ед о д~e на година-две, 
чов~к, ще к'1жете вие' H~ в ~реки q;e еше момче. Чуден 

. ,идите ли селяните ко 
онзи мразовит ден на 1944 I1 ' ,ито през 
наче на ръце да спи ОДина ВИДЯХа Тодорос с пеле-
Атина за да му покраръ попа . посред коларския път към 

, сти детето не се 
Тези гадини, ' когато хората от' ' u учудиха\- През 
Гърция бягaxlal ПО ВСИЧКИ ; наи-различни краища на 
смъртта на хhтлеристите посоки, ПОДгонени ОТ ужаса и 
роятни неща. Хората аз~ ::жеха да се видят най-неве
на ПО име Мел' ан' и р р яха, че жената на Налбанти-, , ВСЯКа гадина рatж ' 
децата й умирали Най поел дала и всяка година 
НО ~O Няколко д~нa сл~ е петото поред дете ОЖИВЯJЮ. 
в селото и семейството нд ~аждането германците нахлул}! 
цяла но въ а одарос побягнало. Цял ден и 

Щ рвели те, докато стигнали планината. Спрели 
", 
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,IЩJ починат, Извадила жената: гърдата си да кърми детето, 

но тя била изсушена като стара смокиня. Стиснала я до 
болка но мляко не потекло. Детето до нея ревяло. Ужас 
обхва~а'л жената, умът Й CCJ размътил. Окочила и; като ра
нена вълчица започнала да тича и да крещи с цяло гърла. 

Т.а'Ка обезумяла, тя паднала от пропастта надолу. За 
смъртта на жената един разказваше друг вариант: Тодо

рос разгневен, съсипан от мъка, че детето ще умре от глад, 

грабнал жена CИJ и я хвърлил в бездната,. Но този вариант 
не ЖИВЯ дълго, защото се виждaд:rnе, че такъв мъж КjMO 

Налбантина не може да посегне на жена си. 
Но всъщност това, което караше ХОрата да вяр нат, че 

Тодорос Налбантина не може да убие жена си, беше името, 
което беше дал на сина си - Мелани! А когато му вика
те "Мелани", очите му се навлажняваха и гъстите му де-
бели вежди играеха. " 

Естествено най-напред на улица "Атина втора Тодо
рос се запоз~ със стария файтонджия бай Костис. Още 
цървия ден, когато Налбантина пренасяше вещите си, 
бай Костис го наблюдаваше отстрани и) се възхищаваше 
на неговата сръчност. На свой ред Тодорос късно след 

обед когато свърши с настаняването си, се разходи до КЪ- . 
щат~ на вай Костис и се загледа 'във файтона. Там беше и 
фаЙТОНДЖИЯТaI с чук в ръка. Тодорос внимателно следеше 
движенията на бай Кости с, след това се приближи и за
почна да оглежда файтона. 

Оста! - рече бай КОСТИQ, 
- Хм! 
- да вИ:;Диш какъв файтон беше! Най-хубавият на 

пиаЦaJI'а. Цяла Атина обикалях с него, без да скръцне. 
- А конят? - попита Тодорос, 
- Жив е! От големия глад го спасих! 

Бай Костис се отправи към конюшнята и след малко 
се върна, като водеше един доста стар на години кон. 

- Ето го! Маврос оо наРИlчам, по им~о на баща му. 
Виж какви черни петНial има. Никога не ме eJ посрамил. 

Тодорос пое юздите на коня и като добър познавач го 

потупа по шияТа, опипа мускулите H<lI краката му и раз

гледа зъбите му. 

- Бива го! - каза той. 
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- ' Как ~a не ro бива. разбира се, че го бива! Той саио 
чака часа, в ' който ще го впрегн~·. Там е неговият ЖИВОТ. _ 
й вещ!ага ДQбави: - А и MO~T! 

Замълча~а за малко, но да бай КОСТЩ)С CeJ искаШе дa~ . 
каже нещо. , Накрая реши: 

i - Е, маЙсторе, какво ще кажеш? Ще може ли да се " 
qoправи файтонът, <lI? 
: -Ще го поправим! - отговори То'Дорос. 

РадосТта! на бай Костис беше голяма, Той СКОч;и като 
~алко дете, : изтича до жена си, донеCJt:j стол на Тодорос и 
гр покани да седне. Свари кафе да го почерпи и взе на 
колене сина му, През цялата вечер бай Костис говори все 
за своя файтон ИI за Маврос. 

Още на ДРУГ>ия ден дворът !Ш бай Костис се превърна 
BI работилница. Там се настани Тодорос и докато попра
ВfШIе .файтона, вършеш~ и други свои поръчки. Премести 
вFички ИНС'Iiрументи, докараха дъски и старо желязо. То
дtOlpOС разглоби файтона, цял ден чукаше, ковеше, мере
ШEj . Бай КостиiC се наВЪp:I1atш:е около него, помагаше в нещо, 
ПОНЯКОГа изчезваше и се явяваше след малко с нова част 
или бурма, Говореше сам и си подсвиркваше. 

- Ей, старо, ти се подмлади! - викаше му баба Ана
. ст<;LCИЯ. 

- Подмладих се, как Да! не се подмладя! - ОТвръщаше 
бай Костис . .,.- Ще седна отново на капрата, ~ взема даже 
и l теб на ра'3ходка из Атина . 

Баба Ана;стасия се засмя: 

- Коя е Ьная мечка там? ~ попита тя, сочейЧ'И с очи 
Тодорос, 

- Мечкаj ама .златн:и ръце има, съсед:ке! Златни, ти 
казвам! - ОТВърна бай Костис, - Такъв зe'I1 да си бете 
намерила, че да ти кажа браво! 

Баба Анастасия за'П!ОЧна всtЩи ден, след к.атосе върне
ше от работа (тя беше чистачка в клозети на оБЩШIата), 
да се навърта около· двора на бай Костис и да гледа То
дорос как работи, Старат беше СИ наумила нещо. Тя 
даже вземаше В ръцете си детето на Тодорос и галейки го, 
гласно си ГОВОреше: "Горкото момченце! Такова хубаво 
дете, а дal си няма майка!" 
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Един ден без никакъв повод баба Анастасия каза на 
Тодорос: 

- Ей, майcrope, с такива златни ръце ти можеш да 

хранИiIII не една, а две женИ!. Защо не се ожениш повторно? 
Тодорос не й: отговори. 
- Хайде да ти дам дъЩ'~я си! Да види това малко 

дете хубав ден. 
Тодорос се изправи и се CYrдалечи да вземе нова дъска. 

- Ей, какво ще кажеш? - наcrояваше тя. - Колкото 
искаш деца ще ти народи. Тя е от добър род. 

Тодорос се спря, обърна се към нея, сякаш искаше да 
й: каже нещо, но се зачерви и замълча. 

- Ела тази вечер у дома! - каза баба Анастасия. 
Ето тук, насреща живеем . 

Доволна от своя успех, тя си ОТИДej. 

Тодорос хвърли ' дъската, която държеше, грабна сина 
си и · оо целуна. В тъмните му очи проблесна светлиiНд. 
Същата B~ep, когато се смрачи, той се отправи към къ
щата на баба Анастасия. Тя го чакаше на вратата. ,Бутна 
го навътре, ВЗе момчето от ръцете му и извика на дъ

щеря си: 

- Катерино, ела насам! 

Тодорос седна на стола, който му показаха, наведе· 
Dлава и не я вдигна даже когато в стаята влезе MДaJДaTa 

жена. Баба Анастасия няколко пъти говори за качествата 
на дъщеря си, -след това измисли една история за първия 

й: мъж който бил най-добрият майстор в кваprала, но 
умрял 'млад. Тодорос слушаше мълчаливо брътвежите на 
старата. Катерина от време на време потлеждаше отстра.
ни Тодорос :и колкото повече го гледаше, толкова повече 
се убеждаваш~, че с такъв дивак никога не би мс:гла да 
легне. По едно време в crаята се втурнаха "и) двете ,пеца на 

Катери:на. Бабата се скара, но те не й обърнаха внимание 
и продължаваха да викат, да скачат. Едното деТе прЩ'Ърна 
сина на Тодорос и го събори на леглото. МаlЛКИЯТ изглеж
да хареса широкия нар и започна да пляска · с ръчички и 

да тича по него. Тодорос гледаше тази картина и сърцето 

му омекваше. За пръв път той се обърна и погледна Кате
рина . Тя беше Jюкалecrа, с продълговато лице, дълъг нос, 
а 'очите й: бяха съвсем безцветни . Те не бяха очите на Ме-
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лани , но заЙэ:ди сина СИ той ':би се решил да я вземе, Но 
:в този MOMe~T дяволът завъртя опашката: СИ. Така. Kaт~TO 
'Тичаше по леглото, малкият намери на другия край едно 

книжно хвърчило. Никой не му .обърна внимание и той 
.започна. да се занимава с HeI10, Но тази приятна игра не 
тттюдължи за дълго. Зщбелязаха го внучетата на баба Ана-Tr ' , 
~тасия, ' нах$рлиха се върху му и започнаха да го бият 
..по главата, 1/10 гърба. Това беше достатьчнq. Не помогнаха 
НИiТO виковете па бабата, нито дaJже боят, който Катерина 
нанесе на децата .си . В последния момент тя забеляза, че 
Тодорос не е чак толкова ДИВ, както й се стори в началото. 

Той взе сина си и излезе. 

Тази . вечер Тодорос за пръв път не можа да заспи. В 
:нето бошуваха най-различни чувства, Той запали газе
.ната лампа И огледа сиромашката оБСТа'Новка на crаичка
·та. Нещо го потискаше. Дълго време Тодорос се въртя И'3 
,бараката, а когато синът му заспа, излезе на чист въздух. 
Прозорците на КЪЩИЧI<.arrа светеха. Тръгна из улицата и 
:крадешком поглеждаше в .светлите очи на бараките;. Отиде 
.към бай Костис - искаше да поговори с него, 

От този ден Тодорос започна да се вглежда по-внима
телно в хората. Там, в ,;раБОТй)ЛНИЦaJТа", често се отбиваше 
м дядо Анестис - рибарят. Той идваше обикнощшо,КО
~a1'O слънцето се дигнеше високо над морето. Поня.кога 
I . 

'Тодоро с надаваше ухо и се заслушваше в разговора на 

ДBaJМaTa старци. 

- Разправят, че пак ВЪРВ;ИМ към окупация! казва-
.ше дядо Анести.с. - Сотирис откога не .се е мярнал. А той, 
~знаеш, е НЩЦО като показател - когато изчезне, не ' е на 

.добре. 

- Криви са времената, Анести, криви! '- М'Ррморешf' 1 

.бай Костнс. - Подивяха хората, подивяха. ЧО'Вешкият жи

.вот не струва пет пари.. 

С тези думи бай Костис сядаше до риiбаря. Тогава 
'Приближаваше до тях и Тодор ос ,. за да чува пО'"добре 

,:какво ГOBOPf!T . .. 

Така е; така е! Народът добре казва: "Когато го' 
.сщщ иска да погуби някой, най-напред му взема ума" 
кимваше с глава дядо Анестис. 
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- А кои ще дойдат сега? - питаше бай Костис. -
Американците ли?' 

Дя:до АнеСтис~ без да отговори, продължав~ да ми
. сли на глас: 

- Щом като не се вижда, СОтирис, изглежда, ЧJЕ: ста
ва нещо! Така беше и при диктатурата на Мета'Ксас . Обя
ви: се диктатурата - изчезна .големият. Видях го само з<!' 
няколко дни, след като дойдоха ге:рманците. А при тях 
изчезнаха и другите.. . Отидоха си германцИТе, Соти
рис се яви за няколко дни, а ето сега пак изчезна;. Си

гурно ще стане нещо. 

Веднъж, докато дядо Анестис чакаШе бай Костис, за да. 
почнат обиюювения си разговор, Тодорос го попита: 

- От Сотирис имаш ли новини? 
- НИJЩО нямам, Тодорос! - сугговори му старецът и: 

се намести по-удобно. След малко продължи: - Чуй, То
доре, Сотирис не могат да го хванат. Той има, както каз
ват, кокалчето на прилепа. Завчера един фашист ми каза~ 
"Твоят Ссугирис са го закопали вече!" Аз му отговорих: 
"Сотирис не го ловят куршуми, РИЗНИЦaJ съм му напра

вил", а той, фашистът, побеСня от яд. 
След малко обаче дядо Анестис си спомни нещо и го-

ворейки на себе си, каза: " , 
. - Може все пак да га убият ... Ти какво ще кажеш?' 
- Аз какво знам, дядо Анестис! - СУГговори ТО;nорос. 
- Да научиш, Тодоре, да научИ!IП! Сега и дсп;ат<!' 

знаят. 

Често дядо Анестис взиМJaше сина на Тодорос, поста
вяше го на коленете си и го питаше: 

- Ти KaкiB си? Кукуес1 ли си? 
Малкият след време започна да 'O'IТоваря на дядо Ане

стис: ,,1<укуес, Кукуес ".. Всички наоколо избухваха J> 

смях. Смееше се и Тодорос. . 
Покрай "работилницата" минаваШJe понякога и баЙi 

Андонис - гробарят. Следобед, когато се връщаШе Б къ
ЩИИl му омръзваше да гледа наоколо прането на жена 

си - тя вземаше и СУГ чужди къщи, - ~ръдваше към бак 
Костис, за да поговори. ,~ 

1 R у - к у - Е .-- първите букви на Гръцката комунистическа пар
тиJf - т.а1(а "'В:ародът нарича комуниетите. 
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- Раб~ите как вървят, Андонис? - питаше го закач-

ливо бай к~сгис. I 

, Бай Анд ис обаче НЯМaiШе на'строението на стареца и 
сухо му отв щаше: 

- Дрбр~! 
- Е, какво, умцрат ли хората? - продължаваше , да 

го закача б~й Костис. 
- хора; са роденщ за да умират! - отговаряше фи-:, 

лософски б v Андонис. 
Но ето ч един следобед бай Андонис се върна раз

вълнуван. ~ицето му беше пребледняло. 
- Бай 110СТИ! - викна 'Гай сугдалече. - Днес закопах 

трима дyтrщ! ' 
- ДРE:iбнlа работа! - сугвърна му бай Костис с шеговит 

тон, но сле1 като се загледа в лицето му, се стъпи(Д,. 
- Ама, не разби~ш ли.', разстреляни, изцапани С 

кръв ... ЧУ1аш JIИ!? Разстреляха ги . както по времето на 
германдите. 

От този ен бай Андонис пристигаше все така запъх
тян, блед, н спокоен и разказваше все за нови и нови раз
стрели. 

- Ще се махна, fЦe се махна! - казваше гробарят. --
Ще тър<:я дуга раБОта. , ' . 

Този чов к не се харесВаше на Тодорос. Винаги, когато 
дойдеше, B~ донаСЯЩе' по някоя лоша новина. Затова, ко
гато го забе.7fязваше, че идва, Тодорос чукаше си;лно, ЗIal да 
не чуе ПРИКijlЭКИте му . Но все пак нещо хващаше ръката 
му и удари,* намаляваха. Тогава той разсеяно се вглеж
даше HaTarгъK ПО улицата. Обикновено в този вечерен час 
се прибира~е и Атина. Тя отключваше вратата и мило 
шепнеше : "Аrекаки, как си, сладкото ми момче?" На То
дорос праВeI.Ifе по-голямо впечатление нейният мек глас, 
отколкото неината хубава външност. С каква ГОJIЯма лю
бов тя изго!варяше: "Алекаки, как си, моето сладко 
момче?" ~ 

Алекакwc, сакатсуго момче на Атина, което по цял ден 
прекарваше "мо В къщи, се тътреше със своите хр-омави 

крака към м~икаvси и сядаше на прага. По-далеч не оти
ваше, заЩОТОI манка му не позволяваше . 

Веднъж Т дорос взе сина си и му каза: 
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- Иди да играеш с това дете! I 

МалкИJП отиде. Тодорос загледа децата. След малко· 
"Излезе навън и Атина. 

- ИГРaJем си, мамо! - каза Ал~какис, който беше око
ло пет години. - Виж колко добро дете е ТO:8aJ. А и какви '. 
ххб,ави играчки ' има. - И показа на маЙка си кубчетата 
и другите дървени играчки" които Тодорос беше напра
вил на сина си. 

Атина погледна; малкото момче, което така' послушно 
играеше с нейното дете, коленичИl до него и го попита: 

Как се казваш? 
Кукуе! - отговори то . 
Какво? - УЧУДИGe тя и се засмя. Засмя се и Тодо" 

рос с гръмкия си глас. 

Така го нарича дядо АнесТИiC. Мелани е иметО! му 
каза смутено Тодорос. 

Атина едва Tor,crna забеляза Тодорос. . 
- Защо му е такова ИМffi'Q? То не е момиче? 
- Носи името на майка си! - ОТГОвОри Тодорос и на-

веде очи. Едно оообено чувство го облада от погледа на 
тази жена. 

- А-а-а! - -каза Атина, ' юе детето и го целуна. Но 
изведнъж лицето й се намръщи, очите й потъмняха, оста
ви малкия, взе своето дете, дръпна го навътре и 'без да 

каЖе нито дума, затвори вратата. 

Тодорос не можа да разбере нищо. Той се заrvщ:сли, 
хвана своето момченце за ръка и си отиде. На другия: ден, 

след като АтИRf.t се прибра, Тодороо взе ' qrHOBO сина си и 
специално направените за Алекакис играчки и отиде към 
нейната къща. Много се зарадва синът на Атина. Преди 
да вземе играчките, той извика на маЙКial си: 

- Мамо! Ела да видиш какви хубави ИiГPачки ми до
несе този чичко! 

- А защо! - попита 'ГЯ:, като излезе от къщи. 
- да играят! И моето дете няма с кого да си играе! 

отговори Тодорос. 

Атина· ТОзи rrblr остави детето си да играе с мом.чето 
на Тодорос. 

Но отношенията между Тодорос и Атина не отидоха 
по-нататък . . Те си оставаха все така официалнll. Децата 
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си ИI1раеха rавън , а Атина се задоволяваше само да по
здравява TOfOpoC. Никата тя не го покани в къщи}. 

Веднъж, raKТO двете деца си играеха, заваля дъжд. 
Това беше рвият есенен дъжд. Атина изтича навън, . за 

. да прибере с на си. ПОСТОЯ за миг, след това погледна към 
Тодорос, ко v то както винаги стоеше настрана и наблюда
ваше играта на двете деца, и го попита: 

- Имаш ли нещо против, ако и твоят син дойде у 
дома? 

- Защо. - попита Тодорос. По лицето му се изписа 
такова учудване, че и самата Атина не знаеще какво да му 
отговори. ·1 

- Щом f'aтo не знаеш, попитай, за да не казваш по
сле, че не CИj знаел! - загадъчно отговори тя, взе сина си 
ИI се прибраl в къщл. . 

Тодоро-с fcтaHa като гръмнат. 
На друг~я ден Тодорос отиде направо при бай Костис 

и дядо Анеqrис и направо каза: 
- ИскаМj да попитам нещо за Атина? 
Двамата fтарци погледнаха изпитателно Тодорос, след 

това се С:ПОГ.ljlедаха помежду си. Бай Костис ОТИде до Тодо
рос, постаВИ I РЪка на рамото му и каза : 

- Слушай, Тодоре! Знаеш, че те имам като свой син. 
Ето обичам ITe и мното пъти съм казвал на жена си: "Ка
къв добър ДФ'макин може да излезе от Тодорос, а и детето 
трябва да ~a майка!" 

Тука ба u Костис спря, обърна се кЪм дядо Анестис 
. който през това време стоеше намръщен, сякаш нещ; 
страlШj:О гоъчеше. Тодоррс, който взе думите на бай Ко
сти,с като е,цдl а обиЮIОВена похвала, се И'3Ч'~ВИ и неловко 
се размърда 1 . 

- Зато~ искам да ти кажа, Тодоре - продължи бай 
Кости-с . - .t1jие, ПРИятелите ти, искаме да ти намерим до-
бра жена, рtботлива, честна.. . . 

- А Атина? . " - rюпиrrа Тодорос и го погледна в 
очите. I 

- Ще T~ кажа и за нея, Тодоре! Ето за нея сме го
ворили през l тези дни и сАнестис. - Той се обърна към 
ДЯДОvАнеСТИf' който го гледаше начумерено. На свой ред 
и баи кости! ое намръщи, замахна с ръка и рече: 
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