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Посвещавам това произведение на:
- децата ни, чиято гордост от
това, което сме се постарали да изградим заедно, не бих искал да бъде
засегната;
- очакваното да се появи на
този свят внуче, за което не съм сигурен дали ще се гордее със семейната ни общност толкова, колкото
бих искал да се гордее с татко и
мама;
- любимата ми, за която всичките ми усилия не бяха достатъчни
за да не се изкуши от виртуалното,
с което тя замести реалността;
- всички жени, за да не пропускат, че независимо от партньора
им, е необходимо и те да не спират
да въртят педалите на колелото на
семейната общност;
- мъжете, чиито букет различен от ритуалния, са готови да
платят по-висока цена.
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“Земният живот е като солената вода – колкото повече пие жадният от нея,
толкова повече се усилва жаждата му. Той
е като оглозгана кост, докопана от куче;
почувствало в нея мириса на месо, кучето
продължава да я дъвче и колкото повече я
гложде, толкова повече усилия му струва,
докато най-сетне си разкървави устата, а
трудът му с нищо друго не се възнаграждава, освен с израняване и разкървавяне на
устата. Животът е като ястреб, захапал
къс месо, а около него са се насъбрали птици и той с усилие се брани, докато накрая
го изплюе, измъчен и уморен. Или като гърне с мед, на чието дъно има отрова – този,
който вкусва от него, получава кратко удоволствие, а на дъното е смъртта от отровата. Или като сънищата, които носят
радост на спящия, но щом се събуди, секва
радостта му. Или като мълния, която за
миг осветява небето и изчезва, а тоя, който се е надявал за светлината й, остава в
мрака. Или като копринената буба, която,
колкото повече се омотава в пашкула си,
толкова по-плътни стават намотките и
толкова по-далече остава тя от изхода.”
Из „Калила и Димна”
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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Трудно бих се разграничил от Доверчивия - автора, четейки писаното. С всички послания се чувствам отъждествен с него. От тук
губи всякакъв смисъл дали съм различен от
този, който е преживял цялата тази болезнена
история, разкриваща през цялата книга страданията му. Различен съм, доколкото позволяват
възможностите ми да прикривам дистанцията
между мен и вътрешното ми „Аз”. Между истината както е и лансираната версия, която се
хареса на всички други, а мен ме отвращава.
Четейки това, което издавам, нямам
съмнение в истинността на всяка дума, всяко
изразено чувство. Нямам съмнение, че авторът,
ако не прилича на много от нас – доверчиви,
истински обичащи партньори, аз не се разграничавам от него. Аз съм същият, и има голяма
вероятност да съм и той – същия, който плачеше, когато онзи, изграден от него дворец, рухна.
Плаках, когато открих, че тя е, същата, която не
бих искал да видя, освен усмихната, достойна,
свободна жена.
Ако аз не се разгранича от този, който
несъмнено изглеждаше наивен, недосетлив, излъган, не искам моята партньорка да е същата,
която се разголи, както от дрехите си, така и от
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всичко, което е свързано с морала, достойнството и всякаква доблест.
Анонимността на автора отново е продиктувана от степента на развитието на нашето
общество - обществото, което се характеризира с
ярко съглашателство. От тази лъжливост, която
осигурява някакъв уют на множеството от нас.
От този, неоправдания срам, който изпитваме,
когато истината е болка, грозна, обществено
неприемлива и осветява нашите поведения, които не се вписват в образа, който сме поддържали в очите на другите.
Едва ли имат значение имената в цялата тази история. Книгата би изпълнила предназначението си, в случай че провокира в нас
придържаност към по-истински, открити взаимоотношения. Да погледнем проблемите очи в
очи, а не да търсим решенията им във виртуалното пространство или заместители, които не
биха могли да бъдат различни от миража, който
може да те успокои с илюзията за вода, но не би
могъл да утоли жаждата ти.
Аднан Лидиянов

6

Встъпителни думи, без които не
смятам, че ще бъда разбран.
По-задълбоченото разглеждане на човешкия живот на всеки индивид не е нищо друго, освен верига от проблеми и решения. Лесно се разглежда тази верига по хронологичен ред, който
опростява и проблемите, и последиците от тях,
разглеждайки ги през призмата на причинността
и следствието.
Да сведем нещата до такава плоскост е
възможно само когато гледаме назад във времето
т.е., когато и едните и другите са приключили като процеси и са изчерпали цялото активно въздействие в развитието на индивида и неговите
взаимоотношения с други лица.
Когато описваме миналото си по такъв
начин ние сме пред богата или бедна картина, в
която всичко е сведено до хронологична подредба
на събития, които са строго датирани във времето
и непонятно се разминават с цялостната истина,
която просто е погребана, а понякога и завинаги.
Проблемът е проблем, когато е осъзнат. Ако това
твърдение е вярно (и това според мен е така), субективната гледна точка ще играе значима роля и
в неговото формулиране. Диалектическият подход
предполага разкриването и на явните и на почти
невидимите взаимодействия между различните
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събития, укрити във взаимоотношенията между
различните субекти.
Проблемът във взаимоотношенията между двама души не би могъл да бъде разгледан откъснато, както от корените на тези взаимоотношения в миналото и личната история на всеки от
двамата, така и изолирано от множество фактори,
измежду които тези, породените от здравословни,
психически, материални състояния на всеки от
двамата.
Изхождайки от всичко казано до тук буди
съмнение във възможността на една от страните в
проблема да успее да бъде до край обективна, както по отношение на формулирането на проблема,
така и в изясняването му и направените изводи.
Аз, без да изключвам опасенията да не
успея, си позволявам да претендирам, че ще се
придържам към обективно, научно разглеждане
на възникнал между мен и дългогодишният ми
семеен партньор проблем, който се състои в раздяла. Аз ще го наричам - Недостигът на усилията
да бъде утвърден новия модел на семейната общност, вместо както изглежда - Крахът на опита да
бъде заменена класическата семейна институция с
прогресивно модерно семейно партньорство.
Доверчивия
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„С какво ме спечели?
С неговата откровеност. Той е много откровен човек, не обича лъжата, хората да са маскирани - не, направо човек така да се представи, както
си е, независимо че понякога такава степен много
истински значи даже да наранява с неговата,
примерно, критика, но той го прави това нещо, без
да търси начин как да изопачава нещата да изглеждат по-красиви - не, не. Това ми харесва!

- ускори люлеенето на люлката и възкликна Обича да пуши, което много ме дразни.
Когато не е на работа следи новините. Преди четеше много, сега вече няма време за това.
Гледа на компютъра нещо да върши някаква работа и по принцип следи някакви документални
филми, примерно нещо това го привлича повече.
Няма хоби конкретно. Много изморен се чувства
напоследък от това напрежение, което на работа,
явно вече му се отразява много, доста.
Той много обича поезията, даже той пише
поезия, когато е в настроение, да, нещо много хубаво пише. И с това ме привлече той, наистина.
Много хубави имам спомени от него, когато се
запознахме.
Той много обича децата, както всеки родител. Но
за него значи децата това е бъдещето и много прави за тях, значи гледа първо да не ги лишава от
доброто образование, каквото трябва за тяхната
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личност как да растат той изобщо не пести сили
и време. Обяснява с подробности. Ходи, примерно,
сега със сина ми навсякъде го води той по, не става
дума за заведения, нали, за така развлекателни
нали места, но и по театри и по книжарници.
Купува му, настоява, енциклопедии. Спори с него
правят вкъщи експерименти всякакви. Да, синът
ми много го привличат тези неща и той намира
време. Даже той да няма време ще откъсне от
неговото време да се занимава с него. Да, може би
малко по-сериозно така той се отнася към децата
от малки. Иска от сина ми да бъде мъж. -

усмивайки се продължиДа няма такива изкривявания. Както дъщеря
ми - тя също да бъде оправна и мисля, че имаме
вече пример. Тя е голяма и наистина доказа, че
това, че добре е така. Понякога строго нали той
се държи към тях, не дава така да се лигавят, но
добре е, не се оплаквам. Мисля, че това даде резултат.
Негови качества, които се забелязват бързо?
Много строг! Сериозен, прекалено, но добродушен,
много добродушен и обича да помага, много помага.
Да, и верен приятел, никога не предава неговите
приятели. Винаги е готов на всякаква помощ, наистина. Даже това да е за негова сметка, но това
го е правил, и го прави и мисля, че винаги ще го
прави.
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Пожелавам здраве, за да може да дава още. Той
има, още има капацитет, наистина.”
Това бяха нейните думи за мен в интервю по
телевизия BBT, с които ме изненада водещата Шани,
когато бях специален гост в предаването „На чай или
кафе”.
Шани: „Какво казвате, да го чуят нашите зрители”.
Аз: „Един мъж да го хвали съпругата – това е голямо отличие. Не знам какви въпроси бяха, защото само чух нейния глас, безспорно аз казвам така:
Жена ми е най-добрата ми приятелка. За разлика
от другите приятелки, тя най-много е страдала
от мен. Да, имам една приятелка, която казва:
„Какво иска тя? Тя е жена ти, ти 24 часа за нея”.
Това не е вярно, защото 24 часа аз съм за всички
хора, не само за жена ми. Напротив – тя повече,
бих казал, носи на гърба си семейството, отколкото аз. Въпреки голямото ми желание да участвам във всичко, абсолютно, вкъщи не можах да
стана добър домакин – да готвя и т.н. Аз съм добър помощник...”.
Връщайки се към тези документирани нейни
думи, виждам колко е успяла с кратки изрази да разкаже колкото за мен към момента, толкова и за това,
което се криеше в нашите тридесет години съвместен
живот. Дали само с поезията я съблазних едва ли това
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обяснява засилената ни, в кратко време, привързаност.
Беше вече тъмно, когато набързо тя се качи до
мен в колата и когато аз я форсирах, тя ми обясняваше как е успяла да заблуди майка си, че е поканена да
спи при нейната приятелка. Улиците бяха накъсани
от военни бариери, които се стараех да заобиколя с
цел спирането ни да не прекъсне това, което искахме
да е наше, и като преживяване, и като време. На нас
не ни трябваше място, с такова щяхме да разполагаме, когато пристигнем в замъка, където моята леля
знаеше, че ще имам специален гост. Спрях на един
хълм, където бяхме заобиколени от масиви лозя, а
срещу нас блестеше силно осветения Бейрут, а от там
морския хоризонт, отвъд който заедно с нея аз щях да
изградя семейния ни замък. Едва ли времето бе спряло. Ние се целувахме, разговаряхме и бяхме забравили на къде се бяхме запътили, когато ни стресна шумът от зарежданията на автомати. Военна патрулка бе
изпратена да потърси на хълма заобиколилата бариерите кола. На офицера не му беше достатъчно оправданието за пламналата в нас любов, дори не му се
щеше да попадне на двама, които бяха решили на
фона на романтичния изглед да се обяснят в любов.
Военните тръгнаха по пътеката, а ние към замъка, в
който щяхме да прекараме първата си нощ заедно.
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Тя беше достатъчно красива, за да получа
одобрението на моята леля, а след сутрешното кафе
леля ми ми прошепна в ухото:
„Това е момичето, ще я пазиш. Стига ти
скитосване по света.”. Съседката, с която ме свързваше истинско приятелство, я гледаше усмихнато и ù
обясняваше колко съм умен и добър още от детството.
Престоят ми в Ливан не бе планиран за дълго, а
с новото познанство ми се щеше да спра времето.
Това не беше възможно, затова тя трябваше да намери убедителна причина за пред майка си, за да се
виждаме всеки ден. В едно консервативно семейство
не бе лесно едно момиче да отсъства дълго време от
вкъщи. За да улесня виждането с нея, се възползвах
от услугите на две истински приятелки, които не бяха
убедени, че съм сериозен в планирането на бъдещата
ми връзка. За нея приятелството ми с двете бе нов
модел, който тя не познаваше. Тя живееше в същия
град, където бяха те, но в друг свят.
Ливан е страна на противоположности, на разновидности, на многобройни общности, затова различията могат да бъдат фрапиращи, повече, отколкото в което и да е друго общество. Свободата, откровеността и необременеността в поведението на моите
приятелки бяха положения, от които тя бе изненадана, но мълчаливо им се възхищаваше.
Към нея - продавачката, която се бе записала
като студентка в два университетски факултета, ме
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привлече нещо непреживяно от мен до тогава. Когато
изплуват в паметта ми спомените за онези седмици,
като че ли нищо не се бе случвало и нищо друго не
бях правил, освен, че бях с нея, говорех с нея, разхождах се с нея. Тя засенчи всичко друго.
Качвайки се в самолета за България, нейният
образ присъстваше, ту в тази, която изкачваше стълбите преди мен, ту в тази, до която седнах. Така и не
се разделих с него, дори, когато ме посрещна на летището моя стара приятелка.
Докато до тогава не бях поддържал връзка, дори с, лека ù пръст, майка ми в Ливан, през трите месеца, които прекарах далеч от нея, напрекъснато си
кореспондирахме с писма, аудио касетки и снимки.
Този път бях в Ливан за две седмици. Въпреки,
че не беше понятно на майка ù, аз се настаних у тях.
Тя всеки ден ми обясняваше колко майка ù е възмутена от моето гостуване. Успях да спечеля симпатиите на нейното семейство, но това не ù спести ежедневното мъмрене заради мен. На майка ù ù бях интересен дори когато в майтапчийска форма пропагандирах странните за нея мои възгледи за женитбата,
семейството и моите намерения.
Дали тогава тя си беше дала сметка, колко
трябва да плати за моята нестандартност? До сега не
съм потърсил нейния отговор. Едно бе сигурно, че тя
беше готова да се принесе в жертва за тази любовна
връзка, която не обещаваше, ни дом, ни материално
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състояние, ни нещо сигурно. Между нас не бяха разменени никакви обещания, освен в любов и вярност
един към друг. Вярност, различна от църковната,
различна от която и да е друга религиозна, или известната при подписването на акт за брак, присъщ на
общоприетата семейна институция. Още тогава постигнахме съгласие по отношение на семейна общност, за която не е присъщо правилото „Бракът е окови за ръцете на двете страни”. С голям ентусиазъм
отхвърлихме брака, чиито недостатъци са описани в
„Тройките” на д-р Лидиянов, като „Края на любовната връзка; криминализиране на приятелските
отношения и причина за развод.”.
Доближихме се до един магазин на крайбрежието на Бейрут, за да напазаруваме някои неща, които
ни бяха нужни за България. Младежът магазинер се
обърна към нея, цитирайки любовен стих. Това ме
накара да я оставя сама, изчаквайки я сама да пазарува. Така мина първия урок по ревност. Бях категоричен – нямаше да я оставям сама и вбъдеще, когато
някой застрашава сигурността ù или я обижда. Но в
случай, когато нечие поведение я ласкае, моята намеса, която би я лишила от това, нямаше да е оправдана.
Това правило щеше да бъде спазвано стриктно повече
от тридесет години съвместен семеен живот.
Такива бяха спомените, които минаха като
филмова лента пред очите ми, когато се връщах от
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офиса вкъщи онази вечер. Както винаги, тя ми отвори
вратата. При доближаването ми до нея да я целуна,
както всеки път, когато се виждаме, тя се отдръпна.
Изненада ме, но не ми беше необяснимо. Последните
два дни бяхме в напрегнати отношения. Пряката причина за това напрежение възникна в резултат на
сблъсък между мен и госта ни, който от първия момент на гостуването си внесе напрежение, което бързо доведе до конфликт между нас. От първия момент
на този конфликт тя взе неговата страна. Така ми
изглеждаше на мен, защото в повечето моменти от
спора между мен и него тя или изразяваше мълчаливо
неудовлетворението си от моята позиция, или демонстрираше колко общи интереси има с него. Интересен
гост беше той.
В една обикновена вечер звънна нейния телефон и след размяна на любезности тя ми подаде телефонния апарат с думите: „Еди кой си е на телефона”.
С него не бях се виждал, и предположих и тя,
повече от двадесет и три години. Не бяхме се чували
и по телефона повече от седем години. Реагирах както е типично за мен, изразявайки радостта си, че го
чувам и леко критикувайки го за дългото прекъсване
на отношенията ни. И изразих моето учудване как
така се е сетил за нас. Той направо предложи: „Аз
съм в Турция, разполагам с време и реших да ви
гостувам”. Реакцията ми, въпреки немалката доза
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учудване, беше: „Добре дошъл, нямаш проблеми,
имаме място и голямо желание да се видим”.
По пътя от ж.п. гарата до нас, минавайки през
магазин за хранителни стоки, той ме впечатли с подхванатите теми за разговор. Ако оставим настрана не
толкова значимото, колкото се оказа, информираността му за моя живот, интересната тема беше колко
ми се чувства задължен за оказаната му от мен преди
двадесет и три години помощ и колко той се възхищава от моята демократичност в семейните ми отношения. В хода на разговора конкретизира, че има
предвид либералната ми позиция във връзка с извънбрачните отношения. Признавам, че в един момент от
диалога ни в мен се породи опасение, че не успявам
да си изясня какво той цели с думите си. Опасявах се
да спра да говоря и той да ме изненада с предложение
да правим тройка. За това със задълбочено обяснение
му дадох да разбере, че не само не съм либерален, а
ненавиждам либералите, в което и да е отношение. А
свободното ми мислене по тези въпроси принадлежи
на друг, различен от либерализма, мироглед – а
именно демократичността във взаимоотношенията с
всички останали. На ум се надявах той да не знае за
иронично описаното от д-р Лидиянов: „Тройката е
първото число на демокрацията - Най-малкото
число, в което се образува мнозинство; Мнозинството е двойка; Малцинството е самотна единица”.
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Неконкретизирането ми на извънбрачните отношения, както и разбирането ми за свободата на
двете страни в семейното партньорство, не би трябвало да се свежда, както към безразборни връзки,
така и към друг тип морална ценностна система. Тук
почувствах, че вече съм му скучен, както предполагам, ако продължа, ще стане и на вас.
По пътя към къщи спрях на магазин, предлагащ
вносни хранителни стоки от Близкия Изток, изхождайки от това, че той (гостът) не е свикнал с българската кухня. Пазарувах щедро различни неща, дори
повече от това, което тя одобри по телефона.
Подозрително следях начина, по който той влезе у нас, поздравявяйки я с прегръдка. Неспокойството в него се излъчваше по такъв начин, че имах чувството, че го улавям с всичките си сетива.
Още не бяхме приключили с кафето, когато започнах да чувствам, че между мен и него назрява
някакъв конфликт. Не се нуждаеше от много време.
Когато предупредих любимата, че по начина, по който отваря голяма консерва може да се пореже, той не
издържа и избухна с думите: „И в домакинството
ли ù даваш акъл?” Колебанието, което не е характерно за мен, овладя моята реакция, както и понататък не малко от моите действия. Аргументирах
своето предупреждение с един белег на моя палец от
подобно действие и станах и отворих консервата.
След като се нахранихме и влязохме в хола, той
се суетеше като че ли бе загубил нещо и моментално
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след като седна стана и се върна към антрето, за да
отвори куфара си и да извади кожено яке – подарък
за нея. И с видимо напрежение тръгна да се оправдава защо лично за нея носи подарък с думите: „Случайно в Истанбул попаднах на хубавото яке и не се
въздържах да не го купя”. А по отношение на точния
размер, шегувайки се опита да обясни, че той никога
не греши в предположението как изглежда една жена,
независимо че я вижда след толкова много години.
Оставяйки настрана, че не е много прието да
влизаш в един дом и да носиш подарък само на човека от другия пол, у мен започна да назрява съмнението спрямо целта на неговото гостуване. Лъжейки, че
нашия телефон е взет от една обща приятелка, той
поиска от любимата ми да изпрати SMS на същата с
текста: „Ела, той е тук и ти казва ела да се забавляваме заедно”. Аз го погледнах учудено, а изненадващото за мен беше, че SMS-а изпрати тя. Полученият моментално отговор беше, че той трябва да разбере, че общата ни позната е лоялна на жена му. Отговорът ме успокои, че с право бях възмутен от намека
в съобщението. Не се въздържах да му направя забележка, че подобен SMS е редно да бъде изпратен от
неговия GSM. Разговорът около общата приятелка се
разви и той ни попита дали ни е известно нейното
отношение с мъжа ù и когато му казах, че аз не бих
участвал в такъв разговор той потърси оправдание с
думите: „Мисля, че вие сте по-близки приятели с
нея, затова знаете”. Тогава аз станах и тръгнах към
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масата, където беше моя лаптоп и по пътя му казах:
„Именно защото сме приятели не би трябвало ти
да повдигаш такъв въпрос, който засяга нейните
семейни отношения и още повече поради това не
би трябвало да искаш от нас информация”.
Напускайки това кътче от хола, го оставих с тази, която беше адресат на подаръка му и, вече бях
сигурен, цел на неговото посещение. Оставих ги да
разговарят без моето участие.
И ровейки, дори бих казал безцелно в компютъра, ме изненада това, което чух. Гледайки към тях,
видях отворен лаптоп и той вероятно показваше
снимки от наетото от него жилище в Амстердам и
обясняваше къде би могла тя и общата ни приятелка
да бъдат настанени, когато го посещават. Появата на
сина ни не му попречи да продължи приказките в
същата насока. Разбира се, нямах основание да обвиня нея за неговото поведение, но от този момент нататък гостът започна да ми става хем смешен, хем
жалък, хем неприятен .
До вечерта четири пъти се наложи да му правя
забележка с думите: „Не я настройвай против мен”.
В единия от тези случаи провокацията му се състоеше в това, че моите интереси са новините и научнопопулярни филми, а не класическата арабска музика.
Докато в този случай изразих моето негативно мнение към ужасното разминаване между думите на тези
песни, които са от повече от хилядолетие и съвре20

менността. Изразих и моето учудване от такава позиция, имайки предвид партийната им принадлежност в
миналото, когато двамата са смятали себе си за попрогресивни, отколкото един безпартиен като мен.
Разбира се, говорейки за нея заедно с него, за да омекотя това, че го критикувам. Но той не спря до тук.
Когато стана дума за българската ми принадлежност,
на която се опита да се присмее, станах по-остър или
по-точно по-груб: „Тук не допускам шега. Това е
страната на моите деца и за това не моля, а направо не разрешавам да се говори така”. Аз съм, който съм писал в предговора на една книга: „Българийо, ти си родина моя, защото в цялостната история на многобройния си народ, си богата с велики
личности. Защото имаш принос, с който се гордея
в човешката наука, култура и изкуство, защото
ти си моите приятели, моите деца и не на последно място ти си строител на обединена Европа.
Тези, които не осъзнават разликата между
държавата, страната и пределите на родината,
живеят отчуждени, могат всичко да постигнат,
но никога да не бъдат патриоти.”
Многократно с нея бяхме разнищвали тази тема, но тя никога не ми се беше противопоставяла,
колкото в този момент. Приех нейното мнение повече
като подкрепа на госта, повече от любезност, отколкото като провокация от нейна страна. Не поразлично продължи целия период на гостуване.
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България беше първата страна, в която стъпи
кракът ù, извън Ливан. Въпреки многократните дълги
спорове между нас, смятах, че тя я е приела за втора
родина, в която ще прекара целия си живот. По-рано
възхитено приемаше моите разсъждения за космополитната принадлежност. В началото на тъй наречения
“преходен период”, отговаряйки на въпрос на водещ
на телевизионното предаване „Нещо, някакво, такова”, публично заявих: „Връщам се в България, за да
има дъщеря ми родина”. От тогава за нея, за любимата ми, смятам бе решен въпроса, че независимо от
неблагоприятните икономически условия, аз окончателно ще се установя в България. Че това е моята
страна, това е страната на моите деца, на моите приятели. Че няма да избягам от гражданския си дълг да
се боря да имаме съвременна държава, която ще предадем в наследство на бъдещите поколения, на децата
ни.
Нейната подкрепа беше безусловна. Това го
признавам за най-съществения, най-големия компромис, който тя прие. През дългите години, през които
тя се противопоставяше да приеме българско гражданство, защото това наистина беше така, не бе действала по начин, от който да разбера, че нещо между
нас не е напълно изгладено. Но този компромис изглежда запази в нея носталгията като опасен потенциал. Това, че не бе приела българско гражданство обаче, не бе създало основание да бъде третирана в България като чужденка. Напротив – тя с нищо не се
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различаваше от която и да е българка, освен с прекалено привилегированото си положение. Положение,
което малцина граждани биха имали. Осигурено и
благодарение на широкия кръг приятели и задоволителната известност, с която разполагах, без да съм на
държавен пост, реализиран талант или принадлежност към новозабогателите. Тук може би е редно да
подчертая, че за да не приеме българско гражданство,
тя се лиши да е собственик на двата жилищни имота,
които приех по принуда да ги притежавам през тъй
наречения “преходен период”, когато вече и наемните взаимоотношения ми тежаха.
По-късно тя повтаряше, че след не повече от
една седмица престой, и то не къде да е, а в Ливан,
започва да чувства липсата на София. Най-хубавите
години от живота ù са прекарани с мен, тук. Тук бе
утвърден този модел на семейната общност, за който
винаги съм мечтал – любов и съжителство без брак,
моделът, който стана обект на възхищение и от нейните сънародници. Тук тя роди двете ни деца, тук те
израстнаха, тук тя стана известна, уважавана дама в
обществото.
Още в началото на съвместното ни жителство,
тя описваше нашия дом като лагер. Гостуваха ни
приятели от всички краища на България. Разполагането ни със сравнително голямо жилище и над средното материално състояние, улесняваше поддържането на многоброен, широк кръг от приятели и познанства.
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Един приятел, посланик, обяснявайки обществения статут, при който тя живее, изтъкваше, че е
нормално един студент да познава, например, посланик. Но да поддържа тесни приятелски връзки с такъв, надвишава студентския социален статут. А тя,
като част от нашата семейна общност, имаше възможност да контактува с приятели и познати от тези
среди, повече, отколкото с нейните състуденти.
Един приятел от Ливан, гостувайки у нас, се
обърна към нея с думите: „За какво ти е да се върнеш в Ливан? Броят на поздравилите съпруга ти в
квартала и споменаването на името ти в разменените думи между него и тях, ме карат да смятам, че тук си по-известна и по-значима.”
Тя, която и до момента е добър пияч на българската ракия, едва ли ще забрави, че до промените в
края на 1989-та година, ние не познавахме различна
от домашната ракия, носена ни от приятели от всички
краища на България. Разполагахме с всякаква - от
анасонова от Смолян до кайсиевата от Силистра.
Единствените два пъти, когато тя е била спомената
като чужденка, бяха на шега. Аз: „Чакам да се приеме закон да изгоним чужденците, за да освободя
моето ергенство - т.е. да я изгоним от страната”.
В другия случай, цитирайки един емблематичен български интелектуалец и писател, когато ми казваше:
„Тя говори перфектно български, защото е омъжена за българин, а ти – с акцент, защото си женен за чужденка”.
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Тя не можеше да се оплаче, че благодарение на
нашите връзки и моята фамилия, винаги е била обслужвана привилегировано в обществото. Изключение
прави случая, когато една асистентка сметна, че ù
прави услуга като я представи на професора, по време на изпита като моя жена, а той вероятно заради
конфликта с мен ù беше писал пет, вместо шест.
Тя бе дама, чиято ръка бе целувана от елита в
сферите на науката, изкуството, културата и политиката. Тя, на публични мероприятия, включително и
такива, които не бяха организирани от нас, вдигаше
наздравици с първите мъже в държавата.
На нейните рождени дни, както и на многобройните тържества по поводи, свързани с нашето
семейство, присъстваха и участваха приятели от първите редици на изкуството.
Но нека припомня отново онази злополучна вечер с внезапния ни “гост”. Връщайки се от ресторанта, отговаряйки в колата на повторното му питане за
живота на дъщеря ни, не издържах да не го провокирам: „Явно ти целиш с твоите въпроси да разбереш за сексуалния живот на дъщеря ни. Тя е свободен човек и няма твоите явни комплекси, нито
твоя манталитет”.
До пристигането пред апартамента ни през цялото време той викаше, обиждаше ме, дори спомена,
че целенасочено настройва любимата ми против мен.
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През цялото време аз хладнокръвно, иронично вмъквах моите думи между неговите крясъци.
Пред блока той настояваше да го закарам до
хотел. Аз отказах и му предложих възможността, ако
настоява, да вземе такси. Не е от голямо значение как
тя го убеди да влезе с нас вкъщи. Тя почти не говореше повече от думите: „Не, не бива”, „Може покъсно да ходиш”.
Влизайки вкъщи той се обърна към мен и тръгна да ме прегръща и да се извинява. Аз действах като
че ли нищо не е станало, продължавах и с ироничните изрази.
Смятах, че от тогава насам случилото се между
мен и него няма никакво значение, затова не заслужава дори да го споменавам. Но нямаше как да изпълня това обещание, защото той непрекъснато настояваше да присъства, ту с SMS-и, ту с e-mail-и.
Докато онази вечер той се извиняваше и седна с
мен в кухнята, тя направо влезе в хола и седна разплакана във фотьойла. За мен тя не е без значение,
затова отидох до нея и казах: „Той е смешен, дошъл
е у нас заради теб, има за какво да му се смеем
двамата, когато си отиде”. Не отдадох голямо значение на нейните думи в отговора ù, че не съм ù оставил нито един приятел. Това, което ме впечатли и
остави неприятно чувство бе, че тя на висок глас ме
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мъмреше колко съм негостоприемен. А той би трябвало да е по-близък на мен, отколкото на нея.
На следващия ден, прибирайки се на обед, тя
ме критикуваше пред него как съм го оставил той сам
да си направи кафето и закуската. Обядвахме заедно
и отидох в офиса, за да интервюирам кандидати за
работа в ръководената от нея фирма, а оставих тя да
го изпрати до гарата.
В никакъв случай не смятам, че той заслужава
да заема толкова много от моето писане. Бомбата е
причината за пораженията и след всеки взрив се говори за нейните данни, но тя не би избухнала, ако
незначимият по размер капсул-детонатор не съществуваше. Такъв беше нашия гост.
Сега се връщаме към нейното решение да престане да се целува с мен. Подобно поведение през
тридесет годишната ни история не помня. Ние се
целуваме, и когато се любим, и когато сме сърдити.
Целувката е израз на отношение и, както всички мои
отношения, не е конюнктурно. Концепцията ми за
конюнктурните отношения се харесва почти на всички хора, с които съм разговарял, но едно е да ти харесва нещо, друго е да се придържаш към него. Повечето от нас – хората, действаме в зависимост от множество факти в определен, даден момент. В не малко
случаи, за съжаление, не трайният интерес е водещ.
Когато действията ни са продиктувани от настроението ни, а в повечето случаи е така, очевадно е, че
действаме дори в зависимост от факти, които нямат
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нищо общо с действията ни. За да изключим възможността да действаме конюнктурно, вероятно трябва
да осъзнаваме трайния ни интерес със засегнати от
действията ни страни, както и да сме на ясно с крайната цел на нашето действие, така и с предполагаемата реакция на другата страна. Обикновено в ежедневието ни не се задълбочаваме в анализирането на
подобни факти и процеси. Жалко е. Фридрих Енгелс
посочва разликата между най-тъпия строителен архитект и най-точната пчела в това, че последната изгражда с такава точност до малка част от микрони
клетката в питата, а архитектът, без да има способността на пчелата, я превъзхожда, защото той може
да си представи как ще изглежда обекта дори преди
да го начертае на листа.
Когато действаме без да имаме представа наймалко за посоката, по която ни вкарва действието,
ние игнорираме това превъзходство, което го имаме
като хора. Конюнктурните отношения заличават в
нас това качество, което ни прави съзнателни същества.
Примирих се да не се целуваме, мислейки, че
това е ново средство, което ще бъде използвано временно, но не можах да погася в мен тревогата, че
отношенията помежду ни отиват в нежеланата критична посока. Не премълча дълго. В хода на разгорещен разговор прозвуча нейното желание в конкретно
искане, а именно да има лична имотна собственост.
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Изхождайки от това, че в актовете на собствеността на имотите, с които разполагаме, пише, че са
на моето име, тя не престана да се оплаква, че тя не се
чувства равноправна. Както винаги, аз, който не оправдавам себе си и ненавиждам оправдателния характер на мислене, намерих обяснение, което оправдава
нейното искане. Предположих, че тя е в понапреднала фаза от преживяване на последиците от
менопаузата. И без да пренебрегвам поредното ми
предложение да се обърне към психолог, обещах че
ще намеря решение на поставения от нея въпрос.
Изненада ме нейната реакция, когато на следващия ден ù обяснявах, че тъй като в ИС ГРАО се
води като моя жена, тя автоматично е съсобственик с
равен дял на всичко, което е на моето име. Без да ми е
нужен анализ на чутото от нея, разбрах, че тя е на
ясно с факта, че ако аз оспорвам верността на това, че
сме женени, поради това, че между нас няма подписан граждански брак, тя не би могла да се възползва
от положението на съсобственик. Въпреки, че бях
склонен да извърша подмяна в актовете за собственост, чутото от нея ме накара да се поколебая.
Казвам го пак - най-малко колебанието може да
бъде черта от моя характер, до някъде съм известен с
решителността си и бързината, с която вземам решения. Въпреки това тук нещо необяснимо към момента
ме накара да не предприема бързи действия. Докладът от счетоводната къща и размера на необходимите
разходи да бъде извършена тази подмяна бе изтъкнат
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от мен пред нея като оправдание. На обяснението ми,
че преди да залича от ИС ГРАО, че сме женени, не
бих могъл да прехвърля на нея собствеността върху
цялостен имот, а в случай че действам като че ли информацията в ИС ГРАО е вярна трябва да прехвърля
моят „50 процентов” дял. В резултат на това, при
настъпването на моята смърт, децата ми няма да наследят нищо от мен. Отново тя ме изненада с очевидната ù предварителна информираност. До колкото я
познавам тя сама не би могла да знае всички тези
законови обстоятелства. Това от една страна засили
моето колебание и ме хвърли в нова ситуация. Трудно ми беше да гадая какво я подтиква към такава
юридическа подготовка. Интересен е фактът, че тя,
когато постави въпроса за собственост, все изключваше паричните средства, които бяха в известните,
както и неизвестните на мен, многобройните нейни
банкови сметки. Не мога да приема, че затруднението
ми е в резултат на немощ.
Категоричен съм, че не е нормално да обичаш
някого и да действаш спрямо него така, както към
предполагаем човек, който е възможно да крои каквито и да са планове, които биха те ощетили. Любимият е извън всякакво съмнение. Тя не е която и да е
любима. За нея съм писал в предговора на книгата по
повод двадесет и пет годишнината от съвместния ни
живот:
„...Едва ли бих могъл да се отблагодаря на
тази, за която до сега не стана дума. Тя е прия30

телка, която преди двадесет и пет години се излъга да ме приеме за семеен партньор;
Да роди две деца – ... /дъщерята/ ... и ... /сина/
..., които носят частица и от мен. Приятелка,
която всеки ден неуморно отдава заслуженото, да
ме накара да се чувствам част от семейството –
институцията, в която още не съм убеден...”.
Нормално е през тези дни, в които нашите отношения почти изстинаха, в редките контакти между
нас, да започвам да датирам като начало на проблема
- крайният ден на споменатото по-горе гостуване.
Всеки път тя избухливо искаше от мен да не
споменавам това. Много е интересен фактът, че тя не
искаше да чуе името на този гост, изразявайки отвращение. Същевременно започнах да получавам
SMS-и, които набиваха в моята глава факти за връзка
между нея и госта. Тъй като аз бях свикнал на такива
анонимни съобщения, главно до тогава с e-mail-и, по
навик продължавах да не обръщам сериозно внимание на съдържанието им. Правеше впечатление, че
още от първия ден на гостуването му аз получих email, който ме предупреждаваше за госта. Кой би
могъл да знае за това? По навик, когато получавам
такива съобщения аз информирам нея. В не редки
случаи моята асистентка, без да очаква потвърждение
от мен, препраща на нея същите e-mail-и. Моята рецензия винаги е била сведена до това да ù спести четенето на съобщения, които я описват вулгарно. Аз
съм загрижен да не бъде наранена. Но съдържанията
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на новите SMS-и като че ли в нещо съществено се
различаваха от досегашните. Именно това, добавено
към новото в нейното поведение, ме накара този път
да не ù ги покажа. Питайки я кой би могъл да знае, че
имаме гост, тя еднозначно посочи нейна бивша приятелка. А на въпроса как би могла приятелката да разбере за неговото гостуване тя звучеше елементарно
казвайки: „Тя предполага, тъй като винаги може
да имаме гости”. Трудно мога да обясня нейната
незаинтересованост от съдържанието на съобщенията, а още повече от неубедителния отговор. Допускайки, че тя чете съобщенията от моя телефонен апарат, аз се погрижих да започна да ги изтривам непосредствено още след прочитането им.
Дали е така или поради моята любов, винаги
съм я смятал за обект на завист от едни или недостижимо желание за други, или двете заедно. Такова
извоювано положение в мен я поставяше както далеч
от всякакво съмнение, така и по отношение на нейното поведение. Уви, този път в моята глава се сблъскаха сигнали, спомени и асоциации, които за първи път
като че ли я изваждаха от досегашната позиция. Дали
съм прям или съм предсказуем, за нея едва ли има
голямо значение. Факт е, че тя улови моето объркване. За първи път тя започна да ме упреква, че съм се
променил – за първи път започвах да ù изглеждам
като класически мъж, който държи на класическо
семейство.
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Възникна ново искане: да се разделим за известно време. Това ù интересно предложение ми напомни за многократното споменаване от нейна страна
през последната година защо не отивам командировки, в други случаи защо не отивам някъде да почивам. В този ред на мисли новото ù искане, дори ми се
стори разумно, особено че тя не го остави без аргумент. Аргументирането му с това, че раздялата ще ни
сближи и ще ни превърне в по-големи приятели, дори
отколкото сме били до сега, още повече ме убеди, че
тук трябва да предприема действия да удовлетворя
нейното искане.
Обаче не закъсня моментът, в който разбрах
колко ми е трудно да осъществя това. Първо защото
не можех да лишавам дъщеря си от жилището, което
ù бе предоставено след като искахме да ни напусне.
Това означаваше, че алтернативата беше да взема
апартамент под наем. Апартамент не ме устройваше.
Аз се нуждая от място за пребиваване нощно време.
Не бих могъл да позволя и да имам жилище, което се
използва като дом, да се настаня в него като за постоянно, да го поддържам като такова и да го обявя на
приятелите си.
В разговор с една колежка изтъкнах опасността, която няма как да не ме засегне. На мен ми липсва
сръчността да поддържам домакинство. Това би довело до посещаването на жилището ми от приятелки.
Няма да е далеч деня, в който малко по малко посещенията ми от няколко приятелки ще се сведат до
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една, която както и да бъде определена, ще бъде приета от останалите за любовница. И тъй като съм ярък
противник на семейството като институция, съответно приемането дори само да изглеждам като мъж с
любовница бе достатъчно основание да не предприема такава стъпка.
Ние говорехме за временна раздяла, но дали такова бе искането ù? В такъв случай къде отивам аз?
Хрумна ми да наема квартира т.е. част от жилище, в
което живеят и други. Направих конкретно предложение на приятели, които живеят под наем, да споделя с тях по-голямо жилище от това, в което живеят
или да предложат на наемателя на една от стаите да я
освободи. Оказа се, че и това няма да е решение. Стори ми се най-добре да довърша част от вилата и да
живея там. Обявих това решение и започнах довършителни строителни работи. За да я успокоя, че решението ми е сериозно и е въпрос само на седмицадве, поисках тя да ми купи необходимите домакински
уреди. Така и стана. Избра новите уреди, които бяха
предвидени за нашето жилище, в което тя ще остане,
а старите щяха да бъдат транспортирани на вилата.
Внезапно ми съобщи, че ще пътува при сестра
си в Лондон. Приех това като опит да отбегне доста
напрегнатите напоследък отношения между нас. Вътрешно се радвах, че от една страна тя може да се успокои, а аз по това време ще бъда освободен от ежедневния тормоз. Докато се върнеше аз вече щях да съм
успял да се настаня във вилата.
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Смешно ми е, когато си спомня какви невероятни сцени бяха изиграни през почти последния месец. Една вечер се връщам вкъщи, и както вече съм
свикнал, не очаквах да ме посрещне. И така и беше.
След като ми отвори вратата, побърза да ми обърне
гръб и да се прибере в спалнята. Питайки дали са
вечеряли, за разлика от нея, отговорът на нашия син
беше отрицателен. Преди да продумам, тя му се развика през вратата: „Как не?!” Реакцията му беше:
„Не съм вечерял вкъщи”. Реших да не вземам отношение по въпроса и досега не знам дали той е вечерял
или не защото, както по-късно научих от него, в не
малко на брой случаи, той е премълчал, за да не създаде проблем. Реших да проверя какво има за вечеря
и преди да вдигна капака на тенджерата, тя дотича,
сложи ръка върху нея, казвайки, че това струва пари.
Учудено приех думите ù и иронично попитах колко
струва. Тя съвсем сериозно ми каза 5 лева. „Любима
моя, моята заплата се превежда в карта, която е
при теб. От следващия месец ще поискам да получавам заплатата си на ръка и тогава сигурно ще
мога да платя”. Подобна ситуация бе разиграна,
когато попитах коя риза да си облека, тъй като не
видях предложена ми такава, както до сега, нито изгладена такава.
През този период тя не приличаше на себе си.
Имах чувството, че се сблъсквам с такава жена, която
при други обстоятелства дори не бих поздравил.
Имах чувството, че тя е ангажирана само в обмисляне
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на обиди, които да отправя към мен и целеше провокации, на които аз се чудя как издържах. Темите за
пари, за собствеността, за нашето скромно преживяване, станаха предмет на нейните приказки. Една
вечер нашия син се намеси да каже: „Мамо, от кога
си материализъм?”. Искаше да каже материалист.
Аз се усмихнах и го поправих, а тя даже не се спря на
неговите думи. Към нея, за пореден път, се обърнах с
молба: „За бога, не е нужно да падаш на такова
ниво”. Така или иначе настоявах да я закарам до летището след като ù дадох, каквото имах в чантата и
настоявах да тегли от банката още и за резерв да носи
в себе си дебитна карта. Шеговито поисках от нея да
ми донесе от Лондон сувенир.
На следващия ден от влизането ми в офиса ù ми
направи впечатление, че това не е действащо работно
място, още повече, че това може да бъде нейното. Тя,
която до някъде педантично се отнася към чистотата
и подредеността, беше оставила офиса в окаяно положение. След подреждане и почистване, се обадих
на една приятелска фирма, за да довърша планираната рекламна облицовка на входа, която би трябвало
да е готова от миналата година.
„Добросъвестният” информатор не закъсня да
ме информира, че тя не е при сестра си, а там, където
за сега не бих искал да споменавам. Опитвах да се
свържа с нея, тя не ми отговори.
На нашето летище, когато пристигна, ме поздрави хладно и преди да пристигнем вкъщи, още по
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пътя в колата, успя да намери за какво да се развика.
И този път го преглътнах. Обясних ù, че е въпрос на
броени дни аз да се преместя на вилата.
Като че ли не я впечатли и новото допълнение
към фасадата на нейния офис. В мисълта ù бе, че скоро ще замине за Гърция.
С минимално необходимия багаж излязох от
къщи с уговорката, че до края на седмицата тя ще
докара сина ни при мен. Да, но не дойде сама. Дойде
с една приятелка, сготви обяд набързо и преди да се
присъединим със сина ни към тях на масата, тя бе
приключила да се храни. Синът ни неусетно, светкавично изяде сервираното в чинията му, а аз изразих
желание да ям по-късно. Моментално, след като нейната приятелка приключи с храненето, тя отсервира
масата и в кухнята ми посочи храната и тръгна към
външната врата. „Какво става? Тръгваш ли? Като
че ли си дошла на гости.”. Отговорът беше: „Какво
искаш? Сготвих ти”. Този път не можах да издържа
и избухнах, бутайки яденето. Нейната приятелка побърза да излезе, за да се разберем помежду си. А тя
ми обясни, че нейната приятелка има ангажимент и
затова трябва да тръгва. Уж се сдобрихме и през
стъклото на колата любовно се целунахме с уговорка,
че утре тя ще дойде сама.
Обещанието ми, че ако дойде и се целуваме по
същия начин, сигурно в понеделник тя ще е собственик на нашето жилище, не бе достатъчен стимул, за
да дойде.
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Връщайки се в Неделя, за да докарам сина ни,
вече бях получил много провокационно съобщение.
Този път във формата на e-mail, който като че ли беше адресиран до нея. До сега не знам дали тя е получила такъв e-mail, или по-точно дали е прочела „творението” на нашия прословут гост. Опитвах да тествам нейната реакция. Казах, че се връщам вкъщи и
трябва да разбере, че експериментът е приключил.
След неуспешно проведен, меко казано, разговор в
квартален ресторант, тя избра да напусне дома, без да
съобщи къде ще ходи. До последно не допуснах, че
сериозно ще предприеме такава стъпка. Опитът ми да
я забавя или да изпълня желанието на сина ни да я
задържи, бе приет от нея със заплаха, насочена към
мен, че ще се обади в полицията, че съм я заключил
вкъщи.
Нашата дъщеря по телефона бе категорична –
да я оставя да ходи, където иска и в такъв случай да
не ù дам нито една стотинка. Хвърляйки ключовете
на офиса и колата ме попита дали не искам да взема и
телефонния ù апарат и тъй като отговора ми беше, че
не ми трябва, тя хвана куфара и се запъти към външната врата. Спрях я и предложих поне да ù извикам
такси. Тя категорично отказа и излезе. Не крия, че в
този момент ме облада гняв. Това бе единственото,
което обяснява използването ми на една арабска поговорка, която прозвуча ужасно. Такова чувство не
ми бе познато. Не за първи път се карахме. Това бе
третия по ред път през преживяните ни тридесет го38

дини. Но този път бе различно. Различно се чувствах,
различно действах, но този път несъмнено бе съпътстван от ужасяваща информация, която я разобличи.
Информация, която ме разяждаше, информация, която не бе разбрала, че ми е известна дни след като напусна къщата.
Въпреки нейния опит да не разбера къде е
отишла, още на следващия ден ми стана известно.
Съгласи се да се видим в ресторант, за да получи от
мен ключовете на колата и на нейния офис. Под въздействие на успокоителни хапчета успях да издържа
през цялото време. Може би щях да получа инфаркт,
когато чух нейните думи в коментара по повод споменаването ми, че господинът е бил в страната. Тя с
леко иронична усмивка: „Така ли? Аз трябва да съм
му обидена”. Показвайки някаква загриженост за
моето здраве, давайки ми вода, за да погълна още
хапчета, тя до края на срещата избягваше да признае
каквото и да е. Тя не знаеше какво знам аз, още повече не се досети, че голяма част от многобройните ù email-и, интернет профили и skype-а вече са разбити
от нашия син и аз започнах да потъвам в изненадваща
за мен информация, разкриваща тайнствения ù живот.
Въпреки всичко, разделяйки се с нея, я помолих
да изпълни обещанието си да се обади на дъщеря ни,
за да ù признае, че представеното от нея като причина, което бе казала по мой адрес за трайните извънбрачни връзки, не отговаря на истината. Още повече,
опитвайки тя сама да се досети, че съм спестил да ù
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съобщя какво знам за нея, я помолих , ако се сети, че
е пропуснала да ме информира за нещо, днес да ми се
обади. Нищо подобно не направи.
На следващия ден дойде на вилата пак с нейната приятелка, която отново не разполагала с много
време. След като седнахме на масата и преди да приема от нея предложената бира, се обърнах към нейната приятелка с думите: „Аз целия си живот не работих нито, за да натрупам капитал, нито, за да
заемам някакъв пост. Целият си живот работих
за името си. Именно за това се чувствам принуден
да изчистя името си, както пред децата си, така
и пред теб, тъй като предполагам, че тя ти казва
нещо подобно на това, което е казала и на децата.”
Приятелката ù предложи да ни остави насаме и
без да се замисля приех. Това бе допусната от мен
грешка. Нали вчера бяхме насаме. И бях решен, че
няма да я информирам за това, което знам. Такъв съм,
но не по отношение на който и да е друг. Такъв съм
по отношение на нея – не съм свикнал да крия от нея
информация, която засяга нас двамата или отношенията ни.
Доверчив съм по принцип към всички хора, но
не съм наивен, а спрямо нея едва ли изглеждам различен от най-наивния човек. Това е слабост, на която
не бях обърнал внимание, защото до сега не бях попадал в подобна ситуация. Тук не става въпрос за
извънбрачни отношения, нито за която и да е допус40

тима връзка. Тук става въпрос за нещо, което не мога
да го определя, освен с моето чувство, че съм предаден. Въпреки това действах наивно. Не само ù споменах за подарената ù халка, а и за многобройните ù
виртуални връзки.
Реакцията ù, нормално, беше почти срив. Никога не бих позволил да я определя или да помисля за
нея с подобни думи на тези, които тя изрече по свой
адрес. В един момент чувствах, че има опасност да
посегне на живота си. Искрено ù споменах, че ако ще
ù олекне, аз съм готов да измисля истории, които ме
компрометират пред децата, за да сме квит. Малко
по-късно тя се успокои и прие да остане до вечерта,
като преотстъпи колата си на нейната приятелка, за
да се прибира. По-късно пътувайки с нея, аз избухнах, защото отново тръгна да ме лъже. Разделихме се
на вилата с уговорката, че още същата вечер тя ще ми
предаде получената като подарък халка.
Със сина ни тръгнах малко по-късно, след като
тя тръгна с дъщеря ни, която я закара до нейната приятелка в София. Целият път бе изяден от разговора
между мене и сина ни. Опитвах да олекотя у него
чувството за разочарование от майка му. Не бе уместно да му кажа, че всичко, е нормално. Смятах за
важно това, да намери оправдание на майка си, за
това отново говорих за въздействието на хормоните,
както по времето на пубертета, така и при настъпване
на менопаузата. А за още по-важно сметнах да го
убедя в това, че след като майка му е признала греш41

ката, тя върви по правилния път и всичко ще бъде
наред.
Признаването на допусната грешка е характерно за силните хора, за хората, при които надделява
разума. Затова би трябвало тя да не бъде упреквана.
Докато пристигнахме пред блока на приятелката, при която тя живееше, синът ни бе убеден, че не е
загубил майка си. Уви, всичко изглеждаше нормално,
тя се качи отзад в колата ми, предаде ми „халката”,
която се оказа пръстен. Взе от мен пари и ни остави
да влезем в супер маркета, а тя побърза да се прибере.
Усетих, че може у него отново да се породи чувството за разочарование. След като той ù каза, че се гордее с нея, може би бе нормално да очаква поне да ни
придружи в супер маркета, за да пазаруваме, а тя
побърза да се раздели с нас. Положих усилие да го
ангажирам с пазаруването, а по пътя към вилата - с
непрекъснат разговор.
Още преди да се преоблека, за да легна, той поиска от мен да види „халката”. Тогава забелязах, че е
пръстен, а той още при получаването се усъмни, че
това е подаръкът. Той е наблюдателен и трудно мога
да го убедя, че не е вярно това, което той допуска – че
тя ми предаде използван от нея пръстен. Какъв е този
подарък, наречен в e-mail-а „халка”, който се оказа
пръстен без един камък, а между гънките умърсен.
Той очевидно бе употребяван. Моментално ù звъннах
по телефона. Казах ù, че сигурно по погрешка не ми е
дала уговорената „халка”. Тя тръгна да се кълне, че
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това е “халката”, а на думите, че сина ни се е усъмнил, очаквах да поиска да говори с него. Нищо подобно.
Уплашен се събудих. Синът ми до мен бълнуваше. Не ми бе трудно да уловя някои от думите му.
Той бълнуваше по нейните проблеми. Такива думи
едва ли биха зарадвали, който и да е родител, когато
ги чува от детето си. Не знаех какво да правя, опитах
да го събудя. Той се обърна в леглото и отново заспа,
а аз излязох в хола с намерението да прочета нещо.
Той продължаваше да бълнува, този път забелязах
колко е изпотен. Отново го събудих, дадох му да пие
вода и го оставих. Звъннах на нея, тя не ми вдигна
телефона. Изпратих няколко SMS-а.
Понякога нещата в този живот се случват като
че ли са подредени да са от едно и също естество.
След лошото е по-лошото. Не знам дали някога науката ще може да намери обяснение за това, а до тогава ще се задоволим с иронията в „Законите на Мърфи”. Точно тази нощ ли ми трябваше да науча, че
поне един от „добросъвестните” информатори е
прословутият гост? Вярвах в нея и за това реших да ù
покажа доказателство за това. Оставих го да ми звънне без да му отговоря, а на неговите SMS-и отговорих
със същото. От съдържанието на SMS-ите едва ли тя
не би могла сама да се убеди какъв подлец представляваше довчерашния „приятел”. Изпратих ù SMS с
молба да не говори с него докато не се видим, за да ù
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покажа нещо важно. Това предшестваше изключването на нейния телефон.
Приятелката ù ни увери, че тя я е напуснала и
не знае къде е отишла. Вместо да пристигне при нас
на вилата, както е уговорката, тя ни даде да разберем,
че се е запътила в друга посока.
Отговорността е осъзната позиция и психическо състояние. Тя, преди всичко, е волно приемане
и/или готовност за приемане на задължение. Да си
отговорен това означава, че се самозадължаваш по
отношение на другите. Задължението тук е готовност
да даваш, да жертваш без оглед на това какво ще получиш. За това в повечето случаи ние се лъжем когато смятаме, че сме отговорни по отношение на вещи
или каквото и да е друго, но не към хората. Когато
отговаряме за нещо, ние показваме на другите, че по
отношение на това, за което сме отговорни, регламентираме с тях други елементи в нашето взаимоотношение. Това, което се случи във взаимоотношенията ни с любимата в дома ни, предизвика у мен чувство, че не съм изпълнил до край и/ или както трябва да
е моя ангажимент към семейната ни общност.
Да си част от общност, от най-малобройна –
семейна, стигайки до по-голяма като клубна, партийна, национална и т.н. не се изчерпва с причисляването ти към тази общност. Също така причисляването
ти към нея не се реализира с декларация. Принадлежността на всеки към която и да е общност е правоп-
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ропорционално на приемането му на отговорност т.е.
задължение.
Мисловно нашето семейно гнездо е мой проект,
разбира се, не би могло да се превърне в реалност без
тази приятелка да го приеме. Ние – тя и аз – реализирахме този проект. От самото начало той не принадлежи на преобладаващата семейна институция. Началото не е документ, нито церемония. За мен беше
продължение на това, в което до тогава бях убеден.
Агитирах за него и мечтаех да е предпочитан модел,
изместващ семейството като институция, която, според мен, изчерпи историческото си значение.
Семейството исторически възникна, за да запази правата на собственост в ръцете на наследниците.
Никой не оспорва това, че произхода на семейството
се идентифицира с възникването на частната собственост. Концентрирането на собствеността в ръцете
на мъжете предполагаше укрепването на общество,
което се характеризира с класификацията „мъжко”.
Затова всички идеологии, между които тези, които
оцеляха до момента – религиите, са регламентирали в
семейството статута на главата на семейството, съответно този статут е окупиран от мъжа. А наследниците, към които се гледаше като продължение на рода,
са децата от мъжки род. Въпреки че тази институция
по същество не се вписва до край в капиталистическите взаимоотношения, от френската буржоазна революция до момента не отстъпва пред нова общност,
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а процеса на гниенето ù достига такова положение,
което не може да скрие смрадта и зловонието ù.
Близнакът на семейството – проституцията –
започва да заема превъзходство в обществото. Икономически по-развитите държави с по-съвременно
държавно управление, не само узакониха проституцията, а отидоха по-далеч в узаконяването на всякакви извращения и отклонения от природобиологични
дадености на човека. Педераството, лесбийството
вече са благословени от действащите законодателства. Всички извоювани права на жените не са успели
да основат пълно равноправие в семейството. В мъжкото общество равноправието между двата пола стига
до вратата на дома, и то от външната страна.
Затова с тази приятелка бяхме пред предизвикателството да изградим общност, която прилича
формално на семейството, а всъщност представлява
антагоничен модел. Това не е по силите на един човек. Сам никой не може да представлява общност.
Това предполага усилие на двама от различен пол.
Затова не мога дори да допусна, че без нея бих могъл
да успея. Друг е въпросът кой колко е реализирал
принадлежността си към създадения модел.
Отговорността ми продиктува готовността ми
да отстъпя пред партньора си. Без отстъпки от двете
страни не би могло да се осъществи продължителна
връзка. Това е правило. Тук е мястото да се разбере,
че и тя е отстъпвала. Да приеме партньорството си с
мен, само по себе си беше компромис. А нейното
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положение граничи с геройска стъпка. На това покъсно ще се спра отново.
Изключването на нейния телефон го приех като
известие, че тя се загуби. Болеше ме и естествено
дълбочината на болката бе съобразно любовта ми към
нея. Никога не съм крил, че тя е най-обичаната от мен
приятелка. Все повтарях лафа, измислен от д-р Лидиянов, който е с хумористичен привкус: „Аз обичам
всички хора, а малко повечко - женската половина,
малко повечко тези, които са в активна сексуална
възраст, малко повечко тези, с които ме свързват
конкретни взаимоотношения, а в началото на
цялата тази поредица стоят тя и дъщеря ни, защото са записани на моето име.”
Разбира се, въпреки че той съдържа и истина,
не може да се твърди, че прецизно изразява моите
убеждения.
Аз знам къде е тя в момента, знам, че използва
друг телефонен номер, на който не бива да се обаждам. Решението ù да не отговаря на известния на мен
обезсмисля опита ми да се свържа с нея на нейния,
държан в тайна от мен, номер. Тази нейна постъпка
ме извади от равновесие. Всичко, което се развиваше
между нас от два месеца насам приличаше на гръм.
Явно, че силите ми бяха несравними със силата на
този гръм. Той приличаше в своето въздействие върху мен на природно бедствие. Последното активизира
в действията на хората, както и у всички живи същества, инстинкта. Явно се бях заблудил, че в мен инс47

тинктът е ликвидиран. Убеждението ми, че колкото
по-малко дейтвията на хората са продиктувани от
инстинкта, толкова са по-отдалечени от животинския
си произход, е вярно, но твърдението ми, че, за разлика от много, много други аз съм скъсал напълно с
този произход, вероятно подлежи на съмнение.
Запалих колата и със сина ни тръгнахме към
приятелката, при която тя пребиваваше. Беше безсмислено, може би трябваше да отидем на лекар, за да
прегледа сина ни след бълнуването му снощи. Безсмислено, защото когато вече бяхме пред блока, видяхме нейната кола паркирана. От това ми стана ясно,
че приятелката ù ни беше излъгала и без да има какво
да предприемем по-нататък звъннах на нейната приятелка отново. Разбира се, след като получихме отговора, че тя е тръгнала без колата, не постигнахме
нищо друго, освен че нейната приятелка потъна в
нова лъжа. Тръгнахме към къщи. По пътя говорихме,
че все пак е жива и знаем къде е.
С нея и сънят ме напусна. Докато последните
години сумарно дневно започнах да прекарвам в леглото повечко, отколкото през целия си живот, последните два месеца вече не спя. А откато тя напусна
дома ни, сутрешната светлина ме заварва пред компютъра.
Когато се запознах с чата ù в skype-а, имах
чувството, че всичко в мен се парализира. Още без да
знам какво крият e-mail-ите, ми се гадеше. Като че ли
бях във филм на ужасите. Шокиран бях повече от
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лицата, които бяха от другата страна на чата, отколкото от използваната реч. Те би трябвало да са приятели, и то най-много нейни. Проблемът вероятно бе в
мен. Аз мислех тогава, че те трябва да се отнасят към
нея като че ли съм аз.
От нейните думи лъхаше, че тя е в някаква криза, но те тук не бяха в качество, нито на лекари, нито
на истински семейни приятели – те бяха мъже, които
са въвлечени във връзка с жена, която, приравнена
към другите жени, представляваше привлекателен
обект за сексуален партньор. Мъже, които не изтъкват нищо мъжествено в себе си, освен неограничените си възможности във взаимоотношенията си с партньора. Те изглеждаха смешни, забравени в преувеличаването, а странното бе, че тя или го премълчаваше,
като че ли им вярваше, или го стимулираше, изразявайки радост от бъдещата реализацията.
Тя беше повечко от другите. Не ù липсваше нито красота, нито сладка реч, нито положение в обществото. Както за много от тези мъже не бе без значение, че тя е жена ми.
Откакто започнаха проявите на менопаузата,
многократно ù предложих да се обърне към специалисти, дори бях съгласен да ходим заедно, за да не
чувства в това положение упрек или обвинение. Винаги съм смятал, че този проблем е прост, въпреки
голямото му значение в неговото съвпадение с възрастта, в която човека ревизира досегашния си живот.
Защо да не е прост? Това не е болест – това е част от
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живота на всяка жена. Той е край на биологична функция – раждането. Без да омаловажа последиците от
хормоналните промени, не съм предполагал, че има
жена, която не разбира, че това нито вреди на сексуалните ù възможности, нито на социалните ù отношения.
Още повече, че за мен тя не бе просто жена.
Образована, не ù липсват социални контакти, разполага с приличен престиж в обществото и найсъщественото, свързано със случая – има две деца,
които е родила, като предполагам, че не мисли и за
трето. Тя ми говореше за нейните приятелки и депресията, от която страдат. Това означаваше, че сама би
могла да усети нуждата от лекарска помощ. В не малко случаи тя се съгласяваше да потърси такава помощ, но времето минаваше – дни, месеци, години,
проблемът ù се задълбочи, а тя вместо да се запъти
към лекарския кабинет се пързаляше във виртуалния
живот в интернет.
През последните няколко години нейните чувства бяха на приливи и отливи, и следователно и нейното настроение. За себе си смятах, че това се изчерпва с три причини – хормоналният дисбаланс, съпътстващ менопаузата, неуспешният край на нейния
опит да утвърди на пазара издаваното от нас и ръководено от нея списание, което бе свързано с големи
мечти, и моята натовареност с работа. В нейните думи започна да проличава колко я мъчи неуспехът.
Докато за първата причина се чувствах безсилен да
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помогна, освен със съветите ми да се обърне към лекар, за втората се мъчих да я убедя, че да има две
здрави, възпитани и образовани деца, не може да не
вижда това като успех, и то голям. Опитвах се да я
накарам да се чувства съпричастна и към моите лични успехи, а в това има немалко истина. Когато търсенето на успех се свежда до това, което тясно е
свързано с личността на всеки от нас, то успехът губи
голяма част от съдържанието си и значимостта му в
нашето възприятие. Личният успех е по-голям, посъдържателен, по-значим, когато се вписва в постиженията на общността, към която всеки принадлежи.
Това е така, независимо от това дали тази общност е
тясна, както е в случая семейната, или най-обхватна в
случая на цялото човечество. Личното удовлетворение от успеха е правопропорционално на обхвата на
общността/институцията, в която се вписва. Очевидно това бе пренебрегнато от нея в този период, в който под влиянието на хормоналния дисбаланс, тя се
свиваше в собственото си „Аз”. В този период, вероятно тя не виждаше нито мен, нито децата си с нея в
единна общност. На нея ù трябваше нещо, което да
оглави. Тя говореше за същото.
Възникна в нея голямо желание да има заведение. Идеята въобще не ми се понрави, да не казвам,
че на мен ми беше ясно, че тя няма хабер от проблемите, с който ще се сблъска. Не се противопоставих,
дори започнах да се подготвям психически, за да ù
помогна, ако тръгне да го реализира. Обърна гръб на
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това, след като приятелката ù, която щеше да е съинвеститор, по някаква причина се отказа и когато след
преглед на помещения ù се струваше, че е необходим
капитал, който не беше налице. Отказът ми да осигуря необходимите парични средства за инвестиции
вероятно обоснова тайното откриване на лични банкови сметки. Отделянето на парични средства от това, което би трябвало да е на разположение на цялото
ни семейство, щеше да засили в нея собственото ù
его. А това неизбежно поражда осъзнаване на интерес
в противопоставяне на другите членове на семейната
ни общност.
Грабнах нейното желание да работи в областта
на туризма, за да й предложа да ръководи такава стопанска институция. Вместо тя да се ангажира със
законовата уредба и подготовка за сериозната работа,
отново аз тръгнах да ù спестявам трудностите, които
трябваше да бъдат преодолени до първия работен
ден. Нищо необичайно. Тя не беше свикнала да чака
на опашка, да се сблъсква с държавна администрация
или да върши нещичко от начало до край. А това на
мен никога ми е тежало. Аз го приемам подобно на
моето разчитане на нея по отношение на домакинството. Е, дразнеше ме, когато усещах, в някои моменти, или нейната по-малка заинтересованост, или бягство от поет ангажимент.
Аз винаги действах като част от семейство с не
малък акцент върху това, че тя е самостоятелна личност. В мен не е развито чувството за собственост,
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затова говорейки за повечето неща използвам множествената форма на притежание. Рядко може някой
да е чул от мен „моя офис”, „моята кола” и т.н. Може
би, за да се предпазя от трите душевни повреди, които, според „Тройките” на д-р Лидянов са: „Собствеността, властта и годините”.
Затова бе нормално да се ангажирам с регистрацията на новото дружество, което бе планирано тя
да ръководи и да се реализира. Дори когато тя трябваше да открие банкова сметка или да подпише пред
нотариус, аз или дъщеря ни се обаждахме предварително, за да има кой да я посрещне, за да не чака на
опашка. Исках да има престижно работно място. Купих ù офис, след като теглих банков кредит. Оформих
ù необходимия трудов стаж, за да отговаря на изискването по закон, за да е ръководител. Ангажирах се
по ремонта и обзавеждането на новия офис. Интересен факт - вместо да се ангажира с ремонта, тя тогава
реши да пътува до Англия на почивка. Докато аз гледах към новото дружество като, от една страна една
нова възможност за нашето семейство за допълнителен доход, а от друга - решение на проблемите, които
тя преживяваше, се оказа, че тя гледа от различен
ъгъл, с различна цел.
В един от e-mail-ите с дата, предшестваща с помалко от месец първия ù работен ден, сега чета следното: „Последно време се старая да вървят моите
неща с него /мен/, за да постигна пълна самостоятелност от него, затова се отнасям към него ка53

то към зеницата на окото си”. Какво можех да
разбера от този e-mail, освен че тя гледа към новосъздаденото дружество като към мост, който я прехвърля още по-далеч от мен. Интересен е и този неин
„приятел”, с когото си пишеше. Той е неин съученик,
който не се е срещал с нея от повече от тридесет години. Разведен и в много тежко финансово положение. Чатеше с него, като че ли се виждат всеки ден.
Всеки обясняваше на другия колко мечтае за реална
среща. Когато коментираше нейните думи, че ще
придобие собственост след раздялата с мен, той ù
писа: „Аз се радвам не само заради теб, а защото
това е и в мой интерес.”. Странно е. Четейки разменените e-mail-и между тях, след тези думи очаквах тя
да го отсвири. Не бях прав. Комуникацията им продължи като между най-големите любовници.
В разгорещен разговор между мен и нея пред
нашия син, когато я упрекнах: „Не се ли сещаш, че
например този, има материален интерес от теб?
Той очаква, че ще му помогнеш да разреши проблемите си.”. Отговори, че не е глупава.
Да, аз никога не съм я определил като такава.
Но как мога да обясня нейните постъпки, които едва
ли някой оспорва, че са глупави. Именно това е проблемът, след като си въвлечен във виртуални комуникации в интернет. Тя бе в напреднал стадий, благодарение на който вече не може да отсвири който и да е
от събеседниците си. Тя предпочиташе да премълчи,
както вулгарния език, който липсваше в началото на
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кореспонденцията, така и да изгуби всякаква мярка за
приличие. Системното и продължително поддържане
на присъствие в нет-а те поставя в такава зависимост,
не много различна от пристрастяването към наркотици. Това е болест, от която няма лек, докато я държиш в тайна. Тя тук е друга – по нищо не прилича на
себе си – нито образът е нейн, нито речта, нито интелекта.
За пореден път повтарям, че аз я обичам. Затова
не бива да ви учудва търсенето ми на обяснение, което да я оправдае. Защо са нужни тези флиртове и тези
симулации на „изпитаното” удоволствие? Причината
не е само в това, че такова държание не би могло да е
нейно в реалното пространство. Корените на проблема са в мъжкото общество. Жената е производител на
работната сила, и на наследник - собственик на капитала.
Дали в мъжкото общество отношението към
момичето започва да се променя след първата капка
кръв в гащите ù?
Тя вече е тя, а не то.
Когато се набива в главата на момичето, че
именно тогава тя става жена, не превръщаме ли менопаузата, когато тази капка кръв е на път да изчезне,
в сигнал, че тя ще престане да е жена? В повечето
случаи нещата стоят по този начин. Особено, когато
детството не е прекарано във високо образовано
и/или прогресивно, непатриархално семейство, и самата жена по-късно не успее да скъса с това детство.
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Ние сме пред такъв случай. Тя е пораснала като
една от петима сираци, отгледани старателно от майка с традиционни патриархални възгледи. Майка,
която отдава значение на мнението на почти целия
род от селото. Майка, на която ù беше трудно да скъса с религиозното разбиране, че свободното държание на момичето може да престъпи честта на целия
род.
Така тя се е лишила от свобода в отношенията
си през младежките си години. Тя нямаше приятели
момчета, с които свободно да се разхожда по паркове
и улици. Нямаше такива, с които свободно да се целува пред очите на всички. Това не е маловажен факт.
Когато настъпи менопаузата, наред с много други
изводи, които можеше да извади за съзнателния си
живот, по отношение на любовните отношения се
задълбочи чувството на лишение. Ранното ù обвързване с мен като че ли бе задълбочило това чувство.
Необвързващи любовни отношения не биха могли да
бъдат осъществени около пубертета и още по-малко
свободно през обвързващите ни тридесет години.
Затова напоследък се изостриха критиките ù по
отношение на връзките на дъщеря ни. Не завист към
дъщеря ни, а викове от подсъзнанието ù, поради неизживяна младост. Та в интернет тя беше изпратила
нейна снимка, която по облеклото не се различава от
това на дъщеря ни, което в ежедневието тя критикуваше.
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Многобройните ù интернет събеседници и
непрекъснато присъстващата любовна тема са доказателство за това. Нейното положение в момента
прилича на детето, което през последния ден от почивката на море, денят, в който ще отпътува семейството му, настоява поне за малко да ходи на плажа.
Както за морето са нужни бански и други атрибути,
тя за виртуалния ù плаж, е опитвала да се екипира. За
това се съди от дългите ù обяснения, че е запазила
младостта си. Вместо да признае козметичната операция за премахване на сенките под очите, тя се е
снимала сама в такива пози, които рядко могат да
бъдат срещнати дори във Фейсбук албумите на момичета в тийнейджърска възраст. Разликата е, че момичетата се снимат с камерите на телефоните си, а тя
с фотоапарат. Тъй като се снима с дясната ръка снимката ù с химикалката в лявата ръка е станала обект на
коментар, дори от нейния брат. Тя, която в публичното пространство все се противопоставя, когато искат
да я снимат, за виртуалните цели бе положила очевидно голям труд, за да се снабди със снимки в спалнята, без да има кой да я снима.
Снимките, стотиците страници чат-ове, часовете разговори по телефона и skype, многото гига байтове на разменените клипове, снимки и т.н., приемам
като израз на болестното състояние, което я беше
обсебило.
Признавам, че това омекотява чувството ми за
нейната вина, но ми помогна да въздържа плача си.
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Не съм виновен за условията, при които тя е израснала, но не избягвам да платя цената на това, че тя, след
тридесет години семейно партньорство, не се е разделила с възможността да попадне в такова положение.
Виновен съм, и затова вероятно ме боли. Ала
ако поема цялата вина, не омаловажавам ли нейната
личност? Не е приемливо, нито е допустимо да бъде
освободена от цялата отговорност за стореното от
нея. Човекът носи отговорността за грешките си независимо от обстоятелствата, които са причинили
това.
На втория ден сутринта не можах да се въздържа да не мина край дома на нейната приятелка. Помислих за някакъв вариант да не бъда забелязан от
никого в квартала. Исках да се убедя, че още е там,
затова се радвах, когато видях колата още паркирана
на същото място. Това беше до някъде успокоително.
Тя не беше изчезнала, но информацията, че не е ходила да почисти апартамента на дъщеря ми, където
възнамеряваше да живее, нито беше ходила с нейната
приятелка на пикника, не ме успокои много.
На следващия ден колата я нямаше, телефонът
ù продължаваше да бъде изключен. Очаквах да се
обади на някое от децата ни, да се поинтересува от
здравословното състояние на сина ни или просто така
да се обади. След няколко дни в очакване, по полицейски сценарий колата ù бе прибрана от мен в гаража. Сутринта рано се обадих на един приятел, който
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знам, че ще намери път към нея, за да го помоля да
ми донесе поне документите и ключовете на колата в
кварталното полицейско управление. Часове покъсно той ми донесе в офиса документите и ключовете на колата, и на нейния офис, и на жилището на
дъщеря ни. Нейните многобройни телефонни обаждания на „приятелите” ù, обясняваха получената от
мен информация за нея от същите, разбира се като
анонимни информатори.
Не знам дали тя спеше спокойно или не, но получаването ми на SMS-и и e-mail-и ме въвлече в болезнена и нежелана кореспонденция, която изяждаше
целите ми нощи. Вместо диалог между мен и нея, се
развихриха ожесточени „диалози” между мен и всички, които смятам по някакъв начин са били причина
за нейното положение, следователно общо наше –
мое, на дъщеря ни и сина ни. Каква вина има петнадесет годишно момче, когато родителите му, или
някой от тях, се отказват от задълженията си към
него? Още по-малко е виновно за пукнатините в техните взаимоотношения. Дъщерята е по-голяма и е в
реда на нещата да преживява проблема по различен
начин. Ние не само ги натоварихме с проблеми, за
които не са виновни, но не бяхме се постарали да
смекчим травмите, които няма как да не ги измъчват
много години напред. За това не смятам, че им е достатъчно моето, отправено към тях, извинение. Това
може да се сведе до отказ от родителски задължения.
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Законът предвижда, както да пазим децата и да
се грижим за тях, така и да им покажем добрия пример. Винаги съм бил на мнение, че няма един родител, който смята, че това, което прави не е в интерес
на децата му. Въпросът дали това е в техен интерес
или не, е въпрос доколко този родител осъзнава последиците от собственото си действие, и колко това
съвпада с интереса на детето. В повечето случаи, за
съжаление, действаме импулсивно, а по-късно, когато
осъзнаем, че сме сгрешили, поправянето на случилото се налага да платим скъпо, толкова скъпо, колкото
държим нашите деца, ако е възможно, да не си спомнят нашите грешки. В повечето случаи личността на
нашите деца носи отпечатък и от грешното ни поведение, независмо от това, че те го посочват като неправилно.
Признавам, че под въздействието на това, с което се запознах за нейния, до скоро тайнствен живот,
изпаднах в шок и много от моите действия или не
може да бъдат определени като правилни, или посоката, в коята ме хвърлиха, не е желаната.
За нея е нормално нещата да стоят по различен
начин. Тя преждевременно е знаела на къде отива.
Многократно в e-mail-ите и чатовете тя пишеше: „Аз
и той ... /аз/ ... се разбрахме да се разделим, той
излиза от вкъщи, а аз оставам със сина ни”. Не ме
изненада, че нито един от интернет събеседниците ù,
без оглед на това каква е връзката му с нея, не опита
дори да се усъмни в правилното ù намерение. Един,
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който за мен е повече от приятел - в младините ми
той се грижеше за мен повече, отколкото родител, се
оказа, че поддържа с нея интернет кореспонденция.
Разбира се, кореспонденцията ù с него прави
изключение от всички останали. В нейните писания
до него се забелязва непрекъснатия ù опит да го агитира против мен. Отговорите му могат да бъдат окачествени като опит да я просветли как би трябвало да
се отнася към семейните проблеми. Той индиректно е
опитвал да въздейства върху нея. Той не е сметнал за
необходимо дори да говори с мен и когато тя директно му постави въпроса за раздяла.
Той, в един от неговите e-mail-и е писал: Един
мъж, за да бъде приет за съпруг традиционно трябва
да събере повече от половината от точките, формирани от следното:
” ... 1 - сексуална способност /възможност/.
Тук не става въпрос за мачизъм или похот, а поскоро за сексуално удовлетворение (насищане) на
другата страна. Необходими точки за успеха - 15
точки;
2 - Личността: Личността се състои от
четири равни компонента на (пет точки за всеки): външния вид, поведението (етикеция), приемлива реч и стила на обличане.
От тази квалификация е необходимо минимум да са налице 15 точки общо за всички компоненти, които са свързани помежду си, т.е. независимо от точките на всеки компонент, защото те
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са взаимно допълващи се, а именно, всеки един от
тях допълва липсата на увеличение в друг компонент;
3 - Отговорност: Какво се разбира под отговорност – възможността да участваш в осигуряването на приемлив и приличен живот. За едно
семейство да живее и да се осигури разумен и приемлив живот. В този контекст често е отговорност на мъжа предоставянето на потенциалната
материална обезпеченост, а на жените в осъществяването на домакинската работа и управлението ù. Това разделение на отговорността не е задължително да е разделено по такъв начин между
мъжа и жената, тъй като може да бъде обратното - жените да осигурят семейството материално... Минимум за успеха по тази квалификация е
10 точки;
4 - социален статус: Целта тук е репутация
в обществото, където лицето живее.
Често става дума за обществен статус на
един мъж и социалната репутация на една жена,
точките за успех на тази квалификация са 10
точки.
Въпросът за репутацията на честта (т.е.
неприемливите от обществото сексуални отношения) на жените в нашето /близкоизточно/ общество трябва да е над 18 точки, а за мъжете –
14 точки, и разбира се, тук говорим за репутация,
а не дали наистина има такива отношения или
62

не;
5 - Привилегированост: Когато кандидатът е с
предпочитана, квалификация от особена важност
за другата страна: предпочитаността се отнася
към определени способности, интереси и/ или
професии. Необходимите за успеха по тази квалификация са 10 точки.”
Дали тя четеше това, което ù изпращаше този
приятел? От кореспонденцията личеше, че тя ги чете,
но не се вслушва в съдържанието им. Ако се спрем на
нейните събеседници, включително и на мен, и то по
начина, по който бе описано в кореспонденцията
между нея и тях, тя щеше да стигне до интересни
изводи – дали има измежду тях подходящ съпруг? А
защо не е правила опит да ме оцени по тази методика? Тя не водеше, по същество, никакъв диалог с този
приятел. От по-ранното време съдържанието на кореспонденцията, освен размяна на комплименти, бе
размяна на писания по сериозни теми, главно той ù
изпращаше неговите публикации, а тя копия от харесани от нея писания, на които е попадала в нет-а. В
изпратените от нея e-mail-и, напоследък, тя се беше
постарала да го убеди, че вече не съм този човек,
който той познава от едно време.
В един от последните e-mail-и тя излага намерението си след раздялата ù с мен, да се омъжи за
друг. От опасение да не бъде осъждана от него за
това, тя предшестваше идеята си за женитбата с думите: „Днес ми хрумна много подла идея”. А когато
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получила в отговора му мнението, че той не я подкрепя в това, тя побърза да му пише: „Не ме разбирай
погрешно. Това беше отвратителна идея. След
урока, който ми даде ... /аз/ ... се разкайвам и няма
да се доверя на какъвто и да било мъж.” Размяната
на последните текстове съвпада с времето, през което
тя вече ми беше предложила да живеем за известно
време разделени.
От къде ù бе хрумнала идеята за женитба с
друг? Това не бе хрумване – тя го лъжеше. Това явно
бе подтикнато от предложения от десеттина от нейните събеседници в интернет.
В нет-а „любовниците” са много, „обожателите” безбройни, обещанията щедри, и са такива, когато
насреща е обвързана жена. Вероятно тя е повярвала
на немалка част от тези предложения. От разпечатката, показваща нейните обаждания от тайния ù телефон, се вижда, че тя кореспондира само с тези, от
които е получила предложение за женитба. Още в
първия ден на началото на този телефонен маратон,
тя се е свързала с петима - един от тях е прословутият
“гост”, а друг - онзи, който виждаше своя интерес в
получаването ù на собственост от раздялата с мен.
Не е трудно обяснението на факта, че измежду
адресатите на нейните телефонни разговори не беше
този, с който бе водила най-продължителна кореспонденция. Той бе с образ на най-големия любовник,
но едно е да си любовник, друго е да си съпруг. Едно
е изграденият образ в интернет, друго е в реалния
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живот. Може ли тя да не разбира тези прости обстоятелства? Да, може, когато човекът не е уравновесен.
Значи не само аз бях изваден от равновесие. Да, но
ако причината в моя случай е това, което ми стана
известно за нея, че тя води паралелен друг живот,
каква е причината за нейното положение?
Тя беше спокойна – аз напускам дома, а тя остава със сина ни вкъщи. Тя се освобождава само от
моето ежедневно присъствие, което вече възпрепятства тайнствения ù живот. Всичко друго тя ще продължава да го има – издръжката на семейството,
офис, кола и свобода, дори по-голяма в нейните действия в обществото. Докато досега се чувстваше
длъжна предварително да ми обяви за къде ще пътува
и да измисли причината или целта за такова пътуване, от сега нататък ще може да не се съобразява с
мен. Нали това поиска от раздялата – всеки, за известно време, да има личен живот. Да е неприкосновен.
Тя продължаваше да мисли, че нещата вървят по този
нейн план, дори след като напусна дома ни. Да, ама
не!
След като разбра, че са ми известни нейните
връзки, тя бе сигурна, че раздялата между нас е равна
на развод. Нормално бе да допуска, че подобен изход
няма да е в нейна полза. Тя пишеше на един приятел:
„...Вчера бях при адвокат, за да разбера какви са
правата ми и какви са задълженията ми към този
при тези сложни взаимоотношения, изтъкани от
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уважавания д-р ... /към мен/ ... Отговорът на адвоката беше недвусмислен: Тъй като няма документ
за брак между вас, ти не притежаваш дори въздуха, който дишаш...”. На този адвокат не съм му безизвестен. Той побърза, вероятно преди да разбере, че
нямаме акт за граждански брак да каже: „Аз съм нейния адвокат и ще накарам този доктор ... /мен/ ...
да проси в София.”.
За разлика от това, което представлява извод от
нейната кореспонденция, както по нет-а, така и по
телефона, тя всеки път ме уверяваше, че желае да
действаме цивилизовано. Разбира се, тя имаше предвид това да се отнася само за моите действия. С посредничеството на нашата дъщеря, се разбрахме за два
дни, през които аз ще бъда в провинцията, тя да се
прибере вкъщи. Аз приех това с известна доза съмнение. Смятах, че това ще облекчи нашия син, който
мълчаливо преживяваше случващото се. По телефона
я чух за първи път да говори позитивно, с добър тон.
Този разговор бе проведен след разменени между нас
16 SMS-а в същия ден. А те са както следва:
Аз: „След малко изпращам на ... /дъщеря ни/ ...
първата част”
Тя: „А искаш ли да пратя на ... /дъщеря ни/ ...
кореспонденцията ти с Нели...или може би с Гери”
Аз: „Да, макар че сама може да ги види. Аз
нямам твоите отношения и ти знаеш това. Аз те
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обичам и никога, нито казах една дума против
теб, нито позволих такава някой да каже.”
Тя: „Дали?...  ”
Аз: „Стига да измисляш. Не е нужно да търсиш оправдание. Обади ми се. Има какво да ти
кажа.”
Аз: „Извинявай. Аз мислех (дали) име. Глупав
съм.”
Аз: „ ... /приятелката, при която тя живее/ ...
знае ли за e-mail-а?”
Тя: „Какво имаш предвид?”
Аз: „За връзките ти”.
Тя: „Със сигурност твоите са повече и поинтересни... и помисли върху това”
Аз: „Т.е. знае или не?”
Тя: „Ако някой ще разбере нещо то това ще е
от теб: направи това, което мислиш за правилно”.
Аз: „Правилното да се обадиш”.
Аз: „Защо не отговаряш?”
Аз: „Любима моя, обади се”.
Тя: „Аз съм в метрото и отивам вкъщи”.
След този разговор бях сигурен, че в нейното
поведение е станало нещо ново, необяснимо за мен.
По-късно кореспонденцията ù по телефона разкри
загадъчната ù промяна. Предишния ден тя беше изпратила четири SMS-а на прословутия ни гост, а днес
сутринта – един SMS. С друг кандидат - съпруг ко67

респонденцията бе водена снощи, след полунощ. Това навеждаше на мисълта, че е възможно тя да започне да се сблъсква с различна от надеждата ù за женитба, действителност.
Независимо от всичко, за мен връщането ù
вкъщи беше добър знак. Сина ни изрази предпазливо
задоволство. Допуснах, че той като комплимент към
мен, не искаше да изрази радостта си напълно. Всяко
дете, в нормалните условия, не би посрещнало връщането на майката вкъщи, освен с радост. Могат да
спят в една стая. Трудно може да предположим какви
разговори ще завържат. Сигурно тя ще намери приятна тема. Този път, по неговите думи, тя няма как да
ме критикува пред него, както едно време. През последните дни той вече порасна много повече, отколкото растежът, който се измерва с времето. Той знае
много неща, в които по-рано се е съмнявал, а тя не
толкова умело ги е прикривала. От сега нататък едва
ли ще се чувства задължен да премълчава, за да не
причини скандал между нас. Срамът от нея, предполагам, че вече го няма.
Тя пристигнала вкъщи, сготвила за него, докато
дошла нейната приятелка, обърнала се към сина ни,
за да си вземе довиждане и оставила в него болката,
описана с неговите думи, че е дошла всъщност, за да
вземе немалко количество от останалите вкъщи дрехи. По неговите думи тя си е тръгнала между 7 и
7:30ч. вечерта т.е. след по-малко от 2 часа престой у
дома. Дали причината беше възобновяването на ней68

ната кореспонденция с прословутия гост? Едва ли –
тя започна малко след 7 часа. Подготовянето на дрехите, които беше взела, предполагаше повече време.
Аз нямаше как да разбера, че тя не е останала да спи
вкъщи. Затова кореспонденцията с нея чрез SMS-и
продължи:
Аз: „Аз не престанах да те обичам и ти го
знаеш. Аз държа на теб и нямах никакви намерения да правя скандал.”
Тя: „Благодаря ти. Искам да разбереш, че
както уважавам твоя личен живот, ще уважаваш
и моя...и разбери вече, че никой няма право да бърка в моя живот. Пази се.”
Аз: „Преди малко тона беше различен. Какво
става?”
Тя: „Нищо. Ти явно ме разбра погрешно.
Държа да се уважаваме.”
Аз: „Ти каза, че ме обичаш и държиш на мен
и ще цепиш на две главата на всеки, който говори
за мен. Къде те разбрах погрешно?”
Тя: „Да, държа на теб и няма да позволя на
някой да те накърни.”
Аз: „Благодаря. Можем да се наслаждаваме
на живота, защото и ти си права от този опит
двамата трябва да научим. Целувки”
Аз: „Ако имам с майка ми секс отношения
имам с тази Нели. Обидно ми е, когато не ми вярваш. Ако имам такава връзка как си обясняваш, че
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са няколко съобщения през прекъснат период. Да
не кажем, че паролите ми са известни?”
Чак след 10 часа вечерта разбрах, че тя е напуснала къщата. Въпреки това не загубих самообладание и писах за последно през този ден:
Аз: „Ако си забелязала, спалнята не е пипната. Одеалото, както го остави. Толкова се надявах, че ще се върнеш и ти да ги използваш. Мислех
поне няма да оставиш ... /сина ни/ ... след като ти
казах, че е изнервен.”
Това бе единственият ден, от когато престанахме да се целуваме, през който беше воден някакъв
диалог, независимо че е бил чрез телефонни разговори и SMS-и. Общо двадесет и пет съобщения, разпределени между нас почти по равно. Това е рекордна
цифра.
Цивилизования начин на комуникацията между
нас ще се отрази, от сега нататък от нейна страна, в
неотговарянето, както на телефонните обаждания,
така и на SMS-и, освен когато чувства заплаха в обещаните от мен евентуални действия – да бъде разкрита пред трети лица. В рамките на четиринадесет дни
от същия месец, въпреки моите многобройни SMS-и
и обаждания, насреща бе гробна тишина. А от тайния
ù телефон общо нейните обаждания и SMS-и през
тези две седмици възлизат на осемдесет и три, от тях
четиридесет само на прословутия гост. Да не би той
да остана единствената ù надежда? Чудно ми беше, че
тя, нито иска да ми вярва какъв комплексиран подлец
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е той, нито дори пожела да види какво ми пише на
мене. През този период се беше случвало тя да му
пише, да го потърси, а той да не отговаря. Въпреки
това упорито продължаваше да кореспондира с него.
Ядосана, една нощ, тя го търсила на негов номер,
различен от този, на който го търси обикновено.
Не мога да обясня защо този човек се хвърли в
нещо подобно на война срещу мен. Той се хвалеше с
връзката му с нея и поддържането на кореспонденцията, за да ме ядосва. Когато разбра, че това не ме провокира, продължаваше с изпращането на обиди. Веднъж ми стана смешно, беше озаглавил неговия e-mail
към мен: „Дойде деня на страшния съд”.
Възрастен човек, изоставен от жена си и детето
си, поради недостойното си поведение. Това ли е
проблемът му? Или чувството му на отхвърлен след
като не се сбъднаха неговите мечти да бъде награден
от тайните служби, които обслужваше. Независимо
от това, което го подтикваше, не повярвах, че има
такава подлост, на която човек може да бъде олицетворение.
Уж обещах, че няма да пиша за него, но както
се вижда, няма да мога да удържа на думата си. Но
няма да се спра на това, което писа той за нея – все
пак тя е моя главен герой. Тя, съзнателно или не,
действа като че ли сме във война. Но аз не мога да
воювам с тези, които обичам. Независимо дали съм
разочарован, обиден, наранен, предаден от тях или
не, аз ги обичам. Трудно мога да повярвам, че някой
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би могъл да използва този глагол в минало свършено
време. Винаги съм твърдял, че този, който подменя
любовта и обичта към някой с глаголи, изразяващи
негативни чувства, той никога не ги е обичал. Такъв
човек обича само себе си, а е използвал другия като
инструмент - както използваме огледалото, за да видим нашето отражение. Не мога да воювам с нея, но
не мога да остана пасивен в един процес, в който
няма как да не ме засегне.
В края на този месец, след като я информирах
за моето намерение да започна да публикувам част от
тези „творения”, в които тя е страна, мълчанието бе
прекъснато с кратка кореспонденция между нас чрез
SMS-и:
Тя: „Много те моля, бъди разумен, както си
бил до сега. Имаме деца. Аз не те мразя.”
Аз: „А ти?”
Отговорът отново бе мълчание.
Наближаваше 1-ви Юни. Това е датата, която
сложи, преди тридесет и една години, началото на
нашата връзка. Традиция в нашата семейна общност
бе да празнуваме този ден като семеен празник. Избирането ми на тази дата не бе случайно. Тогава аз
бях инициатор на пикника, който щеше да се превърне в начало на целия ми проект за създаване на семейна общност. Тогава не беше първата ни среща с
нея, а първия изкаран цял ден заедно. Отправената от
мен покана към нейната приятелка и годеника ù, целеше именно нейното присъствие. Добре го обмис72

лих, а нейната приятелка с годеника ù действаха като
че ли съзнателно, по моята режисура, както и предполагах, че ще бъде. Тя се съгласи да се отзове на
поканата, въпреки че беше в болничен и не ходеше на
работа. През този ден споделих с нея това, което казвах по онова време на всяко ново момиче, с което се
запознавах: „Внимавай, аз не ставам за семейство.
Не си прави никакви илюзии в тази насока – аз
предлагам приятелство, чийто път го извървявам
с другата страна и стигам по него до там, до където съзнателно партньорката ми пожелае. Аз
обичам и правя така да бъда обичан. Влюбването
за мен е болест. Не приемам да бъда подобен на
този, който се наслаждава за кратко време на
пламъка като хвърля всички дърва в камината, а
след това изкарва останалото време на студено”.
Между сериозните и майтапчийските ми изрази успях
да ù предам, в общи линии, какъв човек и с какъв
мироглед съм.
Съгласието ù да се види с мен след това и да се
развиват нашите отношения помежду ни, бе повече,
отколкото е подтикнато от нейната възхитеност от
моята личност, с която е била преди дори да се видим. Тази възхитеност бе изградена въз основа на
суперлативите, говорени по мой адрес главно от нейната приятелка, която едновременно ù е колежка в
нейната работа. Системно, редом със задълбочаването на нашата връзка, гледах да я убедя във фалшивата
украса, с която разполага семейната институция. Вече
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с мен тя посети множество приятелски на мен семейства, между които семейства на нейни учители и
преподаватели. Тогава смятах, че е момента да ù
предложа да посочи, което и да е семейство като образцово и за пример, за да ù покажа какви проблеми
съществуват между двамата съпрузи. Обяснимо ми
беше тя да не избере нито едно от тези, които ù бяха
преподаватели. Целта ми не беше да ù покажа колко е
лошо хората да образуват семейства, а по-точно да ù
покажа, че нищо не е както изглежда в публичното
пространство. От избраното от нея семейство, от
двамата съпрузи, тя бе чула оплакванията им един от
друг. Разбира се, това откровение бе предизвикано от
мен на различни срещи с тях по отделно и толкова
деликатно, че едва ли те биха могли да усетят целта
на предизвикания от мен разговор. По подобен начин
се постарах да я убедя в моя мироглед и оформящите
личността ми възгледи.
След три месеца прекъсване, аз отново отидох в
Ливан, но този път с цел да се върна с нея. Моите
приятели до последния момент на пътуването ми не
вярваха, че наистина аз ще се обвържа с тази, която
те не познаваха, освен на снимка.
Най-близката ми тогава интимна приятелка
смяташе, че аз я шантажирам и за това не ù беше
трудно да се ангажира с обещанието, че ако се върна
с тази ливанка, за която непрекъснато говоря, тя ще
ни предостъпи спалнята си. Нищо подобно, разбира
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се, не стана , дори връзката ни прекъсна, като че ли
завинаги.
Нейните представи за живота с мен не може да
са били различни от тези, с които щеше да се сблъска
от първия момент на нейното пристигане в България.
Аз никога не се хвалех с това, което притежавам като
собственост, а с това каквото мога да постигна като
нетрадиционен мъж. Вероятно и разбираемо е, че
това се харесва на жените в младините им. Да не казваме, че това изглежда като интересно предизвикателство. На тези години момичетата, както и момчетата, не биха могли да си създадат реална представа
за трудностите, които неминуемо се крият в последиците от всяко предизвикателство.
В България, нито я чакаше тържествена веселба, нито подготвен дворец, за да прекоси портата му.
Не би могла да очаква нещо подобно, но едва ли бе
помисляла, че трябваше да прекара почти два часа
пред бариерата на затворен комплекс от студентски
общежития. Снежен и ужасно студен ден беше. Аз
нямаше как да усетя ниската температура - от една
страна нейното присъствие ме топлеше, а още повече
моята разправа, за да осигуря правото ù да влиза с
мен ме разпалваше още повече.
В стаята, в която трябваше да прекараме седмици след това, бяха се събрали около масата моите
приятели. Никой от тях не очакваше моето връщане в
този момент, още повече с красиво момиче, което
дори нямаше как да ги поздрави на техния език. По
75

някакъв незабележим начин бе направено място, за да
се присъединим на масата. Тя гледаше любопитно и
учудено, усмихваше се и никой не можеше да отгатне
за какво мисли в този момент. На мен преди това
също не ми беше хрумнало, че тя дори не можа да
яде. Всичко за нея бе ново. Хора, които говорят на
език, който тя не разбира, ядене, което за първи път
вижда и може би от страх да се изложи, отказваше да
го опита. Някои от приятелите ми се постараха, ту с
английски, ту с мимики да ù покажат, че е добре
дошла. Други правеха какво ли не да сервират на нея
нещо, което няма да ù изглежда чуждо. Беше зима и
беше изключено, дори предложената салатата, да
прилича на това, което бе нормално да го видиш на
ливанската трапеза – домати, марули, краставици и
т.н.
В една от моите хумористични декларации
много години след това повторих, че „тя се е излъгала в мен и напусна страна със спукан граждански мир, за да живее с мен в страна, в която управниците са запазили мира и спукали гражданите.”.
Нещата не продължиха толкова трагично. Дни
по-късно вече състава на яденето, което ние приготвяхме, бе различен. Докато аз бях свикнал със сирене,
сланина, яйца и, май толкова продукти, вече тя ме
накара да пазарувам кайма, ориз и т.н. За мен въпросът за храненето не е от тези, на които обръщам голямо внимание – яденето не е нищо друго, освен зареждането на тялото с необходимото гориво. Аз ня76

мам капризи и действително въпросът се изчерпва с
моя лаф, че най-вкусното е това, което пълни моята
чиния. Не претендирам, че съм шаблон, но в същото
време няма как да не маркирам простата научна истина, че капризите на хората по отношение на яденето са израз на други проблеми, в повечето случаи
неосъзнати от тях, които ги тормозят. Зигмунд Фройд
разкри тясна връзка между отношението към яденето
и либидото. Дали той не абсолютизира ролята на
някои факти като свежда нещата до такова опростено
ниво, и до сега продължава да е спорно.
Забележимо беше нашето гостуване в Пазарджик при моя приятел Васко. През деня, както и през
цялата вечер, тя за първи път, след дългата седмица
от нейното пристигане в страната, излъчваше радост
и задоволство. От тук нататък все намаляваше ролята
ми на нейн преводач. Тя като че ли започна да се
адаптира с довчерашни на нея непредвидени нови
условия.
Любовта ми към нея, която все повече се разгаряше в мен, слята с моето усещане пред какви трудности е поставена тук, ме подтикваше да сложа начало на поведение, което ще се явява по-късно като моя
грешка и причина тя да бъде лишена от изпитване на
пълната радост от успеха. От тогава аз не очаквам да
назрее в нея нужда от нещо, в резултат на което тя да
предяви искания, а още когато забелязвах на какво се
спира погледа ù, бързах да осигуря това, което я задоволява. Колко това я впечатляваше или въобще не
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го забелязваше никога не е било проблем на мен. Аз
се отнасях към нея по начина, по който съм изтълкувал философията на мислителя от ливански произход
Джубран Халил Джубран в книгата му „Пророкът”,
към която би трябвало да се подчинява отношението
на всеки към любимия: „Обичайте се от далеч, защото в сянката на дъба не вирее друго растение.”.
В това не намирам моята грешка, а тя се крие в реализирането ми на тази водеща в живота ми максима.
Аз уеднаквявах отношението ми към нея с онова, към
което би трябвало да се придържам в отношението
ми към децата. Докато последното би трябвало да се
доближи към първото, аз очевидно действах обратно
- сведох моето отношение към нея до отношение към
дете, за което аз трябва да се грижа. Тази грешка не я
осъзнавам сега, но до сега все опитвах да я прикача
към условията, в които двамата сме живяли в България. Макар и да бяха еднакви за двамата, не еднакво
ги възприемахме и се сблъсквахме с тях. Аз разполагах с връзки, от които тя бе лишена. Тя бе дошла в
страна, в която аз имам и познати, и приятели, дори и
любими. Страна, чието общество бе чуждо за нея, но
не и за мен. Общество с взаимоотношения, които се
доближават до моите убеждения, а тя тепърва трябваше да ги асимилира. Общество, чиито традиции на
мен са ми познати и ми допадат, а за нея са чужди. Не
е без значение и фактът, че не малко време трябваше
да мине, докато започне да ù харесва правото хоро –
единствения танц, който аз умеех.
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Това мое действие, тази моя обсебваща загриженост към нея присъстваше в нашето ежедневие,
като се отнасяше и към вещи, от които смятах, че тя
се нуждае, така и към уреждането на който и да е
друг въпрос.
Аз я лиших от сблъскването, с което се сблъскваше всеки обикновен човек, независимо от това дали
е чужденец или български гражданин. Там, където
можех - тя не чакаше на опашка пред магазина, нито
реда пред административен, учебен, лекарски, или
който и да е друг, кабинет. Това, което съм смятал за
нормално - да я превърна в консуматор на моя престиж, сега, когато ревизира живота си, навършвайки
петдесет години, тя вероятно го отчете като причина
за нейни неуспехи.
Признавам, че да си мой партньор няма да ти е
лесно – аз съм труден човек. Така ме характеризират
истинските ми приятели, на които вярвам, но също
им вярвам в продължението им, че животът с мен е
интересен. Още от първата ни среща се констатираше
неблагоприятно обстоятелство, което през целите ни
тридесет години партньорство нито един от нас не го
зачиташе като генериращо проблем, с който щеше тя
да се сблъска, доближавайки петдесетте години.
Аз отидох да посетя търговски обект, който бе
собственост на Ливанските обединени патриотични
сили. Нито само защото беше единствен по рода си
обект, нито с цел пазаруване, аз се запътих към него.
Главно исках да посетя обекта заради нейната колеж79

ка, която знаех предварително, че е една от двете
продавачки в магазина и бях обещал, че някой ден ще
я посетя на работното място. Към колежката ù нямах
никакви интереси, нито като към жена, нито като
човек, от който имам конкретна нужда. Тя бе член на
семейство, на което някога съм помогнал и бе сгодена за един повече от мой познат. В магазина се срещнах, освен с нейната колежка, и с нея. За бъдещата ми
любима знаех някои неща, които до тогава не представляваха никакво значение, за да ми предизвикват
особен интерес. Безспорно тя ме впечатли по начин,
по който се отнасяше към мен през цялото време в
магазина. Тя действаше като перфектна продавачка.
За да купя нещо, което може да влезе в употреба, и
поради това, че винаги съм разчитал на друг да ми
помага в пазарувнето аз, посегнах към една дузина
бельо. На касата, когато се обърнах към нея, за да
платя, тя както обикновено на подобни пазари, каза:
„Тъй като ти за първи път си тук, не дължиш
нищо”. Имайки предвид собствеността на магазина и
нейната длъжност, бях учуден и отвърнах: „Кой ще
плати? Все пак магазина не е ваш..”. Тя каза със
самочувствие: „Аз!”. Действително я оставих разочаровна от мен като не платих, подтикнат от това, че не
бива да я засегна, и тръгнах.
Случайността в живота играе, понякога, значима роля. В помощ на един приятел, който подготвяше
докторска дисертация по психология, трябваше да му
осигуря, от моите приятели и познати, някои, които
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са съгласни да бъдат интервюирани от него и отговарят на определени условия. Тъй като му бяха нужни
хора с различни професии, и над определена възраст,
свързах се с нейната колежка и уговорихме час, в
който да мина да я взема. Тогава Тя се доближи до
колата ми и ме попита дали може да дойде с нея.
Обърнах се към нея: „На колко години си?” Тя: „На
деветнадесет”. Без да се замисля: „Още си малка,
мойто момиче.”. Тогава колежката възкликна: „Не
за интервюто, само да ме придружи.”. Съгласих се.
Още от вратата на хола при моя приятел, бях изненадан по начина, по който я прие. Той я познаваше и на
моите думи, че тя придружава колежката, а не е за
интервю, той: „Не, не, не, може да я интервюираме,
ако тя е съгласна”. Условието ми да му предоставя
хора за интервю беше аз да присъствам, разбира се,
без да вземам отношение и да напусна, ако моето
присъствие смущава интервюирания. Дойде нейния
ред. Още преди да приключи с отговора на първия ù
въпрос, той ме погледна, за да напусна. Чакайки в
хола, не помня колко бях активен като събеседник на
другите. Единственото, което помня е, че през цялото
време мислех за нея. По-късно внимателно анализирах отговорите ù. Той бе прав- независимо че не отговаряше на минималното изискване да е на двадесет
и една години, от нейните отговори пролича, че тя е
зряла.
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И нека се върна на мисълта си. Къде е това обстоятелство, на което много по-рано трябваше да
обърна внимание?
Въпреки малката разлика между нас в годините, аз се отнасях към нея като към дете, а тя не възразяваше. За нея аз бях почти легенда. Тя все чуваше за
мен суперлативи от нейната приятелка. И в публичното пространство, дори без да беше чула много подобни. Суперлативите се потвърдиха малко по-късно,
когато тя ме придружаваше в посещенията у домовете на нейните преподаватели и други мои приятели.
Също така начина, по който се отнасяха към мен
властимащите, утвърди в нейното разбиране тази
разлика в статута ни в обществото.
Ако добавим към това ранната загуба на нейния
баща и сложните взаимоотношения между семейството ù, което бе оглавено от майка ù, и останалите от
рода, това вероятно подменя донякъде или оставя
отпечатък върху съдържанието на нейната любов към
мен. Докато аз се отнасях към нея само като към любима, тя виждаше, осъзнато или не, любимия, изпълнен със слято съдържание на ментора, по смисъла на
психологията като наука. „Менторът – средно
между роднина и приятел, по-възрастен с осемпетнадесет години. Има многобройни функции –
съветник, учител, опекун, образец, водач, приятел.”
Ако това е вярно, ето обяснение защо в нейното
отношение към мен такъв елемент се слива в съдър82

жанието на „любимия мъж”. След загубата на майка
си веднъж тя се обърна към мен: „Ти си любимия ми,
ти си и моя баща и моята майка, ти си всичко”.
В нейните интернет връзки не са малко на брой
случаите, когато тя се обръща към насрещната страна
с подобни думи. „Ти си всичко в моя живот”. Тази
реплика като че ли е copy-paste прехвърляна от един
чат, e-mail в друг. Разбира се, в това се крие не малка
доза неистина. Не е за вярване, че тя не вижда в живота си поне децата. Лъжата е още по-голяма, защото
в зависимост от събеседника излиза, че адресата на
тези думи непрекъснато се променя.
Осъзнавам грешката си, че не съм действал по
начина, по който да изчистя образа си от тези черти
на ментора в нейните очи. Това не помогна, да не
кажем че дори й попречи, да не преживява кризистно
„прехода в средата на живота като време на прощаване с младостта”. Този преход „изисква реинтегриране по нов начин на полярностите млад – стар”.
Неуспеха в това реинтегриране задълбочава проблемите, съпътстващи менопаузата. Интересен е фактът,
че: „Нито една от изследваните жени - тези, които са направили традиционен избор (ранен брак,
семейство) и деловите жени, които са се посветили на кариерата, не оценявали своето решение
като удовлетворяващо ги. Въпреки че техните
близки, семейства, колеги са считали, че те са
постигнали успех. Те чувстват, че жертват едно
от двете неща.”. Сега, в опит да обясни нашата раз83

дяла, в разговор, в който не се оплаква от мен, освен,
че съм предсказуем и нищо интересно по-нататък не
очаква да се случи, сподели с приятелка, че децата са
провалили живота ù. В доказателство на това, че не
действа адекватно, приятелката ни забеляза: „Изненада ме и с нейната несъобразителност с това, че съм
българка, когато тя изтъкваше каква огромна грешка
бе нейното приемане да живее с теб в България.”
За нея, както и за мен, детството на децата ни
беше ангажимент, за който отделихме значителна
загриженост. Без присъствие на дядо и баба, и на
роднини, трябваше с помоща на приятели, да ги отгледаме. Дъщеря ни присъстваше в разговорите ни
ежедневно и където, и с когото и да сме. Всяко ново
нейно очаквано поведение беше обект на анализ, а
след това и на похвала. Когато си спомня за онези
години, винаги съм казвал, че не познавам майка,
която толкова радостно да преживява тези моменти,
колкото моята любима. Тя ме разпитваше почти всяка
сутрин и всяка вечер за случилото се по пътя към и от
яслата, детската градина и училището. Заедно обиколихме България. Заедно пътешествахме из Европа. От
различни краища на света се снабдихме с играчки. За
всеки рожден ден шиехме рокли по поръчка.
През детството на сина ни, естествено, събитията бяха различни, но радостта и загрижеността, не
бяха по-малко. Ако за дъщерята купихме компютър
преди да навърши третата си година, сина ни завари
повече от един компютър вкъщи. Докато дъщеря ни
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се качи на самолет на седмия месец, сина ни преди да
навърши един месец. Докато има случаи дъщеря ни
да спи на столовете, когато сме на заведение, по времето на сина ни, когато бяхме на заведение, каката
вкъщи се грижеше за него. Осемдесетте години оставих любимата ми сама да ходи по покана след откриването на „Шератон”, казвайки ù: „Искам да разкажа на внуците, че има в България едно заведение, в
което не съм бил.” Затова, както имаше превилигирован живот в българското общество, тя изкара още
по-превилигировано майчинство. От тук виждам в
думите ù, цитирани от нашата приятелка по отношение на децата, отражение на високата степен на заболяването.
След дългите години майчинство тя беше отвикнала от минималните навици, необходими на работещата жена. Предполагам, че това го осъзнаваше,
но не искаше да го признае. През този период дори се
отказа от шофирането. Положих огромни усилия, за
да я убедя да забрави за онзи случай, когато една
кола удари нейната съвсем леко отзад. Исках отново
тя да се включи в трудовия живот. Целта въобще не
беше свързана с някакви семейни материални затруднения. На мен като че ли ми беше ясно, че тя влиза в
такава възраст, в която, ако не се ангажира с отговорности извън домакинството, тежко ми.
Много ми допадна идеята й за издаване на двуезично списание. Тя се амбицира до такава степен, че
разсея у мен опасенията от провала. Аз съм човек,
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който е свикнал на успех, но зная цената му. Самият
провал сам по себе си не ме плаши, а осъзнаването на
последиците от него. Както върху нея, следователно
върху семейната ни общност, така и върху моя бизнес. Това е, защото независимо от всичко нейната
работа в публичното пространство щеше бъде свързана с моето име.
С невероятна лекота тя тръгна към реализацията на тази идея. Още преди каквато и да е подготовка,
започна да разгласява този проект. Не веднъж ù
обърнах внимание, че непристъпването към реални
стъпки ме плаши. Това не ми попречи да постъпя и в
този случай, както винаги – по погрешния ми начин.
Аз, а не тя, трябваше да се занимавам с регистрацията
и подготовката, аз да търся бъдещи автори, аз да измислям проект за списанието и т.н. Въпреки моя
скромен опит в работата ми като журналист и краткото ми обучение, не бях достатъчно убеден в успеха. А
тя, за разлика от мен, вдъхваше увереност, въпреки че
никога в нейния живот, нито бе работила в тази област, нито пък беше учила.
Предположих, че с жаждата си да има нещо,
което да ръководи, добавено към нейните езикови
умения, тя може да преодолява трудностите по пътя
си. Комплектова нулевия брой и го изпрати на печатницата. Това не се вписваше, нито с издателската
практика за периодично издание, нито в отправените
съвети към нея и от мен, и от приятелка с дългогодишен журналистически стаж. Тази постъпка не ми
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попречи да организирам коктейл по случая и да мобилизирам участието на колектива на счетоводната
къща, която ръководех, да се ангажират с това хубаво, луксозно и съдържателно списание. Разбирах, че
всичко това е част от условията за успеха, но в никакъв случай с това тези условия не се изчерпват. Подготвения, със съгласуване с нея офис, не бе удостоен
с нито един ден от нейното присъствие. Компютърът
с най-съвременните ресурси и разнородни възможности за времето си, трябваше да се транспортира
вкъщи, където тя смяташе, че ù е по-удобно да работи.
Вместо решение на назряващ семеен проблем
списанието щеше да се превърне в генератор, съкращаващ периода на узряването му. След четвъртия
брой с опит да пресека фаталната развръзка приех да
не се намесвам толкова отблизо в издаването на списанието. Съгласието ù дъщеря ни да се занимава с
управлението на паричния поток остана само на думи. Много исках да успее. За мен успеха ù беше наш,
общ успех.
Не виждам смисъл да се задълбочавам в проблемите на списанието. По-нататъчната му съдба е
известна. По-късно няма как да не се върнем към
него. Разглеждам и тези въпроси, както които и да са
други, с единствената цел да осветля проблемите,
свързани с нея, следователно с нашата семейна общност.
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Разглеждането и анализирането на целия ù трудов стаж сигурно тя ги е правила набързо и може би
неусетно, и не само с висока степен субективизъм, а
през призмата на хормоналния дисбаланс, съпътстващ менопаузата. Депресията е явление, което неминуемо се засилва през този период. Трудно може да
срещнеш жена, която депресията не я обсебва без
лекарска намеса или силен психофизиологически
имунитет.
„Депресията е заболяване на цялото тяло,
тя засяга настроението и мислите ни. Депресивното разстройство не е същото състояние, за
което казваме, че са ни дошли черни мисли в главата. Депресията не е моментна слабост или
усещане, което преминава от само себе си. Без
лечение, симптомите на депресия остават с месеци и години. Подходящата терапия може да помогне на страдащия да се справи със състоянието,
наречено депресия.”.
През този период трябваше мълчаливо, без да
съм съгласен, да приемам настъпващите промени в
нейното поведение. Без да възразявам, във фрапиращи случаи, когато чувствах, че ни застрашават като
семейна общност, се надявах, че това няма да се превърне в трайно нейно поведение.
А в случаи, когато реагирах остро, очевидно че,
без да искам, участвах в разширяването на пропастта
между нас.
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Тогава нямаше как дори да усетя това, защото
тайнствения ù живот, в който тя бе въвлечена, не ми
бе известен, дори не съм го допускал. Нужното ù
време за водене на телефонни разговори от различния
от известния й на мен номер и за чатенето в нет-а, бе
започнало да изяжда от времето ù за реалния живот.
За да прикрие това време, бяха започнали да се проявяват странни поведения.
Когато усети, че няма да тръгвам за работа рано
сутринта, тя често излизаше да пазарува, в нередки
случаи се връщаше само с един продукт, например с
мляко. На моето учудване: „Каква е тази логика, за
да купиш мляко, отиваш с кола в друг квартал и
губиш време?”, тя или мълчеше, или изтъкваше някаква неубедителна причина. За честото излизане,
пак да пазарува, когато се прибирам рано вечерта,
дежурното обяснение беше: „Хем няма много хора,
хем хващам промоционалното намаление”. Прекарваното време заедно, както у дома, така и в обществото, все повече намаляваше. Например в един
от нейните e-mail-и на един от виртуалните ù “любими” тя пише: „Преди малко обядвахме ... /аз/ отиде
на среща, на която той искаше и аз да отида с
него. Аз предпочетох да остана вкъщи и да продължа да си пия чашата вино с теб...”.
Друг път в чата:
Тя: „От два дни ... /аз/ ... опитваше да ме убеди да ходим заедно в Испания с колата. Това означава целия месец из Европа”
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Тя: „И аз няма да мога да издържа ... /без него/.”
Той: „Знаеш ли, аз помислих да се срещна с
теб в Испания, влязох (в нет-а) и разгледах хотелите и красивите туристически обекти”.
Той: „Също така помислих за Гърция, Кипър,
Малта и Турция, посетих ги всички в нет-а от
повече от един месец, помислих също и за Египет”.
Тя: „Всички тези? Ела да ги разпределим всеки месец в различна страна.”.
А по думите му, нейният събеседник не разполагаше със средства, които биха му дали възможност
да осъществи дори само едно от тези пътувания.
За разлика от по-ранния период, в последните
години пътуванията ù сама в чужбина, започнаха да
зачестяват. А когато не намираше оправдание да не
пътуваме заедно или с друг член от семейството, в
повечето случаи пътуването се проваляше.
Не малко са случаите, в които, пишейки e-mailи или чатейки, тя признаваше, че е изоставила работата, или побързала да приключи с вечерята, или какво ли не е направила, за да остане сама вкъщи, за да
изпълни обещанията си да бъде на линия със съответния събеседник. В не малко случаи събеседниците
бяха повече от един, като на отсрещната страна всеки
смяташе, че е единствен.
Тайнственият ù живот главно бе изпълнен с
виртуални връзки по e-mail-и, skype, чатове, страници
за запознанства. Никога не съм бил привърженик на
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конспиративния начин на мислене, но в разпростране-ния термин „виртуален живот” не изключвам ролята на някои центрове в този свят, които целят обезсмислянето на човешкия живот чрез привличането на
всеки в нереална среда с нереални взаимоотношения,
които отклоняват погледа му от реалните проблеми.
Съмнението ми е подтикнато именно от езиковото значение на самата дума „виртуал”. Дали това е
така или не, в случая не променя простата истина, че
интернетът създава възможност да се въвлече човека
в живот, противоположен, различен, конкуриращ
реалния.
Тук всеки може да бъде, какъвто пожелае. Името му да не е истинското му име, снимката му да не е
негова, полът му да е различен, адресът му, възгледите и всичко, абсолютно всичко, да е измислено. Дори,
когато две познати страни се хлъзгат в нет-а към
друг, по-нисък пласт от взаимоотношенията помежду
си, няма да им е трудно да стигнат такова ниво на
взаимоотношения, от което да не се изчервяват, ако
стане достояние на близките им. В един Facebook
профил, създаден от нея, чието име бе променено от
мен на „Семейство, жертва на нет-а” след като тя
напусна дома ни, аз писах: „Безспорно интернетът
предоставя възможности, които компенсират
нашите социални взаимоотношения, които започват да се ограничават поради няколко причини,
като главни измежду тях са ограниченото ни вре-
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ме, високата им цена и вместването им в наличното ни пространство и време.
Комуникацията в нет-а може да се осъществи по което и да е време, без да се местиш физически в пространството. Тя не се нуждае от подбор на подходящи за случая дрехи и без да координираш действията си с друго лице от домакинствата на двете страни. Освен това ти можеш да
осъществиш контакт, както с този, който живее
в съседния апартамент, така и с този, който е на
другия бряг на океана. Не на последно място е това, че тук можеш да контактуваш с който и да
било друг човек от различни обществени, културни, морални и други нива. Тук можеш да контактуваш с такъв човек, който не би пожелал да го
срещнеш в реалния живот, поради това, че е различен по принадлежност, настроение и т.н.”
Във виртуалния живот задръжките падат много
по-лесно. Тук (с изключение на видео - връзката), ти
не виждаш естествената реакция на лицето на насрещната страна. Не виждаш мимиките му, т.е. тук се
изключва напълно въздействието на езика на тялото.
Тук се подбират думите, изразите и т.н.
Нуждата от разтоварване и събеседници за разговори води до прибягването към комуникирането в
интернет. „В повечето случаи воденето на връзката минава в ръцете на по-агресивния и арогантния. И тъй като поведението му контрастира на
общоприетото, се превръща в предимство, създа92

ващо голяма възможност другата страна да се
плъзне в отношението до по-ниско морално и културно равнище.
Сигурно е, че нещата ще протекат по подобен начин, ако тези отношения, още в началото
на появата на низходята посока, не бъдат строго
обуздани.
Ускоряването в падането до равнищата, които възбуждат съдържанието на подсъзнанието,
като освобождава за кратко време комуникацията
от задръжките и контрола, които обикновено са
със засилено присъствие в комуникацията извън
нет-а.
Когато говорим за пързаляне, е естествено
да имаме предвид тези, които разполагат с приличен статут в обществото и в реалните си отношения. Тяхното поведение е подчинено на строги
норми. За да не се впуснеш в пързалянето, се нуждаеш от повече, отколкото наличието на културноморален имунитет. Той прилича на физически
имунната система, която не винаги се изправя
пред натиска на бактериална или вирусна атака,
или промени във времето. Седейки пред компютъра, в опит на бягство от умора или проблемите с
партньора, или от усещането за провал и чувството на неудовлетвореност, намаляваш имунната
си устойчивост. Особеното е, че в началото на
тези отношения в интернет, на тях се гледа като
че те не са нищо повече от бъбрене, което не е
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ангажиращо и винаги може да бъде прекъснато с
едно натискане на клавиш или бутона за захранването за изключване на компютъра.”.
Бидейки в по-напреднал етап, предполагам, че
именно натискането на такъв бутон, вече не е по нейните сили. Първата ù покупка, след като напусна общия ни дом, беше лаптоп. Дори не се съобрази с това,
че преди няколко дни, бе взела на заем смешна сума
от брат си, за да го убеди, че не разполага със средства. Той ù даде парите, въпреки че знаеше от мен за
нейните банкови сметки.
За виртуалния живот не е виновен интернета.
Този, който не върши „на тъмно” това, от което би се
срамувал да върши „на светло”, едва ли кореспонденцията му в нета може да го пързаля към по-ниско
ниво от това, което подхожда на неговия статут в
обществото.
Любимата ми не бе лишена от мярата за морала, културата и собствения си социален статут - тя бе
в период, който може да бъде характеризиран като
психическо разстройство. Далече съм от мисълта и
тук не трябва да се разбира, че тя е луда – за съжаление тя явно е с нестабилна психика в следствие на
хормоналните промени, съпътстващи тази възраст.
„Симптомите на депресия могат да бъдат различни при различните хора. Разстройството причинява промени в мислите, чувствата, поведението и цялостното физическо разположение на
организма.”
94

Поради раздялата ни, написах следната:
„Декларация по повод тридесет и една годишнината, на която няма да мога да ви каня.
О, вие, които любимата ми ви възбуди - телом и/ или с присъствие си, и/ или със статуса си,
и/ или по някакво притежавано от нея или измислено от вас друго качество;
O, вие, които флиртувахте с нея и ù писахте, спечелихте чаровната ù усмивка, похвалата ù
и частичка от нейното време;
О, вие, които не спестихте всички видове
грехове в отношенията си с нея, облекчавайки вашите мъжки комплекси, компенсация за напредналата ви възраст и неуспеха ви в подобна на нашата тридесет годишна връзка.
Обявявам на всички вас, със съжаление, новината, че тя и аз, и нашите деца няма да отпразнуваме тази годишнина.
Това, което може да е радостно, че някой от
вас ще се почувства щастлив и ще удовлетвори
омразата и завистта у други, но няма как да не се
сблъскате със следните факти:
1 – Тя, мечтата, не би могла да бъде на всеки
един от вас. Няма да можете да я разделите помежду си. Тя се забавляваше с вас, когато възбуждахте нейните желания, за да се върне в моето
легло;
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2 - Въображаема мечта на всички вас е всеки
да бъде втория след мен. Докато аз ще запазя за
себе си, и то завинаги, първото число, всички вие
взети заедно ще бъдете, в най-добрия случай, на
второ място след мен. В случай, че тя избере от
сега нататък някой от вас, всички останали ще
попаднете на такова място по ред, което цифрите ще откажат да го посочат;
3 – Избраният от нея трябва да я приеме,
каквато е: майка на деца, които не са негови, да
споделя с мене, тайно или явно, спомени от младостта си, и да приеме, че дори да е нейният съпруг той е несравним с мен, той е втори.
Вие, взети заедно, не сте нищо друго, освен
част от училище на съглашателство. Някои от
вас са преподавателски състав, други са ученици, а
трети са стените и интериора, и не са за пренебрегване тези измежду вас, които представляват
тоалетните.
Никой от вас не приема майка му, жена му
или дъщеря му да бъде такава, както той желаеше да бъде връзката му с нея. Вие сте самото съглашателство. Правите тайно това, от което се
срамувате на яве в обществото.
Говорейки за чест и морал, достойнство и
великодушие, вие сте поети. А сте творци в практикуването на проституция, предателство и
подлост, както в използването на лъжи, лицемерие и експлотирайки всяка възможност.
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Вместо да опитва всеки, потънал от вас, да
плува, за да стигнат ръцете му краищата на спасителната лодка, той опитва да стисне ръката
на уморения плувец, за да го потопи със себе си към
дъното на блатото.
Аз не се дразня от вас, нито за вас. Вие сте
жалки, заслужавате съчувствие, иска ми се да
можех да ви помогна.
О, повечето от вас, които сте се насладили
на гостоприемството в дома ни, така ли ни се
отблагодарявате?
О, вие, които сте се перчили с приятелството си с нашето семейство, по такъв начин ли
изразявате лоялността си?
О, „влюбените” в нея, „умиращи” за нея и
„защитниците” на нейния интерес, по този начин
ли реализирате саможертването си - като я
привличате към такива действия, каращи децата
ù да се срамуват от нея?
Тя прибегна до вас вместо да ù помогне лекар, за да преодолее страданието от последиците
на менопаузата.
Тя си ви представи като убежище, към което прибегна, подтикната от носталгията и рутината в ежедневието, чиито решения очевидно
не бяха по нашите възможности. Нашите собствени усилия не бяха достатъчни да заличат сенките им върху нашите отношения - представля-
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ващи за тези, които ни познават, повече от пример, към който се стремят.
Върнете на своите съпруги и сестри това,
което сте отнели от техните права по фалшивите традиции на „вашия” Изток и „вашата”
религия. Те ще бъдат, както това, което ви хареса
в нея - дами в общество, осигуряващо и на вас поголяма разкрепостеност, свобода и приличен живот.
Що се отнася до нея, която ще ми липсва в
детайлите на всекидневния живот, може би за
първи път, рано или късно ще я разочарова фактът, че нито един от вас не е бил добър приятел
или любящ Спасител, или безкористен, който ù
подаде ръка да запази семейството си и да се наслади до края на останало от живота ù. Вместо да
я подпомагате в страданието от хормоналния
дисбаланс на петдесетте ù години, всеки от вас се
поддаде на животинския си инстинкт да задоволи
глада си, който след като до днес не го е заситил,
до края на живота му ще го мъчи”.
Очевидно е, че тази декларация е със стил и адресат, различни от досегашните такива, които разпространявах, когато празнувахме многобройните поводи, свързани с нашата семейна общност. Тук адресатът не е нашите приятели, а стилът изключва какъвто и да е хумор. В нея личи и гнева, който изпитвах към момента. Това чувство, което не предполагах
до този момент, че би могло да ме обладае, то осно98

ваваше силовото присъствие в декларацията на моето
Аз. Така е – действах като че ли съм в битка, без да
ми е ясно кой е врагът.
Една и съща подвижна картина се повтаряше в
съзнанието ми. Един красив измислен от мен замък дворец, изграден с любимата ми, се разпадаше пред
очите ми. Всеки път, в процеса на разпадане, виждах
детайлите му, а самия процес протичаше по-бавно.
На пръстите на едната ми ръка се броят случаите, в
които съм се просълзявал. Сега плача сам. Казват, че
когато човек плаче, му олеква. Огорчен, плачейки,
дъхът ми спира. Моят замък – дворец не е от същите
материали, от които са построени в реалността другите такива. Той не е стени, прозорци, балкони или
каквото и да е, които се виждат от другите замъци.
Моят е – аз, тя, дъщеря ни, сина ни, тридесет години
семейно партньорство, приятелство, любов, и всичко
друго, което е съставка на един модел, заместващ
ненавижданото от мен семейството като институция.
Замък, който като че ли, за съжаление, виждам само
аз.
По-ужасното е това, което виждам след разпадането – купчината на руините, измежду които изпъква моето тяло, моята личност, моите възгледи,
приказките ми, моментите, когато приятелите ми
изразяваха одобрението си.
Не може, през цялото време, да съм живял насън. Не може да съм способен да измисля всичко,
което ме заобикаля. Любимата ми е реална жена. Де99

цата ми реално живеят и растат пред очите ми. Възгледите ми, мирогледът ми, никога не са били хаостичен сбор, детайлите в поведението ми през целия ми
живот са осъзнати, старателно подредени и сформираха образа ми, който винаги ми е осигурявал широка
приемливост в обществото. Да не би да ме е обхванала депресия? Не е изключено да е това, въпреки че
мнението на специалистите, към които се обърнах, не
виждат в моите реакции болестно състояние.
„Разбирам те”, „Чувствам болката ти”,
„Известно ми е как се чувстваш”, „Не бива да се
пречупваш”, „Внимавай да не загубиш себе си”.
Такива бяха думите на приятелите, които предизвиках с разказа си.
„Всичко ще се оправи”, „Ние сме с теб”, „Тя
губи”, „Само ти си изненадан, аз не съм”, „Защо се
учудваш от нейните постъпки?”. Такива бяха репликите на нашите деца, „На нас си ни нужен” еднакво звучеше от устата, и на нашите приятели, и на
децата ни.
Не бях наясно какво целя от продължаването на
комуникацията с нея – дали искам да се върне, дали
да напусне страната, както ù предложих, дали въобще
може да бъде подминато всичко, причинено от нея. В
едно съм сигурен – искам да спре тази война, която
води, съзнателно или не.
В навечерието на 1-ви Юни си разменихме
следните SMS-и:Аз: „Добро утро”.
Тя: „Добро утро”.
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Аз: „Утре е първи Юни от 11 часа пред НДК
ще отрием тържеството. Дали ще дойдеш? Ще
пускам декларация по повод тридесет и една години недовършено съвместно съжителство. Дали
искаш да я видиш предварително? Ако искаш да се
чуем обади се”
Тя: „Благодаря ти. Ще се постарая”.
Аз: „Удобно да се чуем?”
Тя: „След малко”.
Аз: „Кликни, когато можеш”.
Аз: „Какво става? ”
По телефона се разбрахме да се срещнем на
следващия ден в 11:30ч. в кафенето на хотел „Хилтън” - половин час след откриването на тържеството.
Това не ми остави повече от няколко минути за тържеството, за което единствено аз действах от името
на организаторите. Тържество, което бих искал, колкото да е по повод Международния ден на детето,
толкова и да е наше, по повод тридесет и една годишнината от съвместното ни семейно партньорство.
Редно бе, по повод тридесет годишнината да
сме организирали юбилейно тържество. През целия
ни съвместен живот ние се възползвахме от всякакъв
повод, за да се съберем с широк кръг приятели. Малко на брой са годините, през които не сме успявали
да организираме такива тържества. По думите на
един приятел–поет, не може да се говори за нашата
семейна общност, без да се говори за тези тържества.
Те отразяват, както отношенията ни с приятелите ни,
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така и вътрешните семейни взаимоотношения. Те
показват и успеваемостта ни да поддържаме присъствието в съвместния ни живот на радостта, щастието и
забавлението, дори през най-тежките години на Прехода. Деклерациите, по някои от тези тържества, разкриват тази традиция.
На петнадесет годишнината:

„Д е к л а р а ц и я съгласно временния статут на брачното съжителство
На 1 юни 1995 г. няма да започне петнадесетдневния законен срок за предаването на Данъчната декларация по ДДС.
На 1 юни пак както винаги ще се празнува
Международния Ден за защита на децата.
На 1 юни 1980 г. бе сложено началото на отнемането на моята свобода.
На 1 юни т. г. няма да смея да призная много
неща, както и данните за укрития доход.
Без да мислите за собственото мирно семейно съществувание и за равновесието между
силите на страните от несъществуващия вече
Варшавски договор и все още съществуващия Атлантически пакт, на 03 юни ще Ви напомня условията на непризнатата зависимост.
Петнадесет години Тя. /Името ù/ ...:
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- Не ме ревнува от баба Илийца, баба Бонка и
всички други баби дори.
- Не ми се кара заради Указ 56 от преди 10
ноември, Закона Панев от след 10 ноември и Шенгенското споразумение от течащата година; въпреки че леко повишаваше тона си заради пропусната баня през 18 часовия режим на имане на г-н
Янчулев.
За петнадесет години можах:
- Да защитя една дисертация;
- Да мълча в два противоречиви случая, веднъж, когато жена ми се върна късно и веднъж,
когато аз самият се върнах късно, с малката подробност, че във втория случай трябваше да прекарам не малко време пред входната врата от външната ù страна.
И не можах:
- Да пържа добре сините домати;
- Да забравя, че е било възможно да остана
ерген.
С жена ми успяхме:
- Да постигнем консенсус по отношение произхода на човека, частната собственост, семейството и средствата за предизборната кампания
на един успял президент в една недоуспяла държава.
- Да сътворим едно красиво и бог знае колко
възпитано момиче.
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- Да преживеем края на опита на изграждане
на социализма, бума на личностното пребоядисване, едно Велико Народно събрание, шест правителства, мащабен грабеж; с една ДУМА - демокрацията; плюс не една интимна вечер.
- Да осъществим три коктейла по повод
придобиването ни на втората причина за нещастието на човека - недвижимата собственост.
и не успяхме:
- Да се разведем заради една неидентифицирана нощница, една подобна гривна, един неизползван презерватив и три любовни послания.
- Да си разменим обвинения за една тайна
среща в Шератон, за комшийките от различни
етажи, за доносничеството на една колежка и
даже за едно неосъществено посещение на папа
Йоан Павел в страната.
Аз, долуподписаният ... /Името ми/ ... с ЕГН
/тайна/ притежаващ л. п. сер. В N ****775 изд. от
несъществуващо вече 4-то РУ на МВР,
декларирам следното:
1. Ще продължавам да обичам жените, начело с полагащите ми се съпруга и дъщеря, и пържените картофи.
2. Няма да забравя покойната ми майка, загиналите ми приятели и сладостта на ергенството.
3. Ще се боря винаги за доброто на човечеството, за нормалните взаимоотношения с данъч104

ните инспектори и катаджиите, за повече права в
семейството.
4. Няма да приема нито сега нито в бъдеще
да бъда жертва на консервативността, на закостенялостта, на политическия популизъм, на рекламата, на шоу-та тип Невада.
На коктейла с удоволствие ще приемам всякакви
похвали, медали, ордени и награди за прослужено
време.”
На третият рожден ден на сина ни:

„ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕСВЪРЗАНА С
НАТОВСКАТА НАМЕСА В КОСОВО
Преди ООН да отстъпи от международната
си роля и да се появи Централната квартира на
НАТО, като единствен доминиращ фактор на
Балканския полуостров, ... /Името ù/ ... реши да
имаме дете, без да го съгласува с МВФ.
С оглед решението на Конституциония съд
относно един може би не лош евентуален президент, настоявах да впишат в акта за раждане на
... /Името на сина ни/..., че Правителствена болница
се намира единствено на българска земя, а майката една година преди зачеването е била под изключително строг наблюдателен режим, непозволяващ да има никакъв съмнителен контакт с чуждестранно лице от мъжки пол.
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Имайки предвид всичко казано и подразбиращо се до тук с чиста съвест обявявам, че ...
/Името на сина ни/ ... с ЕГН
******7047 ...
/Фамилията ни/ ... - младши - мой неоспорим син и
братче на ... /Името на дъщеря ни/ ..., също няма да
бъде отстранен като кандидат президент през
2036 година, стига до тогава да запазим републиканския режим и да имаме нещо като държава.
През първата година от живота на ... /Името
на сина ни/ ... :
-избрахме млад прзидент, който успя за
много кратко време и да върне двете си деца в
страната;
-едно правителство абдикира от властта, а
самия ... /Името на сина ни/ ... престана да пишка в
гащите;
-въведоха валутния борд може би случайно
в същият ден, в който същия ... /Името на сина ни/
... за последно направи белята в същите гащи;
- ... /Името на сина ни/ ... участва в неофициално посещение на Великобритания и посети и
Лондонското Сити, и гроба на Карл Маркс.
През втората година :
- ... /Името на сина ни/ ... постъпи в детската
ясла, а Муравей Радев започна да се хвали с Данъчната реформа;
- Народното събрание се превърна в найактивната машина за гласуване и прегласуване на
“свръхкачествени” проекто-закони, предлагани от
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изпълнителната власт; ... /Името на сина ни/ ...
въобще не забелязваше проблемите, предизвикани
от необмислените текстове, даже не изпитваше
трудности при попълването на имотните декларации;
- На втората му годишнина присъстваха
приятелите на сем. ... /Фамилията ни/ ..., които
въпреки всичко запазиха надеждата си и чувството за хумор, а също и възможността за творчество. Надка Караджова и Светла пяха без лъскавата уредба, която обикновено се ангажира на митингите. Корли и Вяра, за разлика от управляващите, накараха хората да се смеят от сърце на
представените от тях илюзии.
През третата година:
- ... /Името на сина ни/ ... откри, че уличните
дупки могат и да бъдат използвани за игра; И прие
бездомните кучета като демократично завоевание;
- Той не участва в митингите „за” и “против” предоставянето на въздушен коридор на
чужди за нас, а свои за управниците войски. В деня
на Ботев американските генерали провериха маршрута на Турската войска, която ще премине през
страната.
- Деноминираха лева, от което единствената полза е че във всеки лик върху банкнотите може да открием елемент от образа на някой министър.
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От Ваше име и от името на семейството си Ви
уверявам, че ще се оправим щом още можем да се
съберем, въпреки тежестта на преходния период
и опасността да бъдат насилствено задушени
наченките на гражданското общество.”
На двадесет и една годишнината:

„ПО ВЧЕРАШНИЯ ПОВОД ДВАДЕСЕТ
И ЕДНОГОДИШНО ПЛЕННИЧЕСТВО
Моят приятел Вацев е казал, че след като все още
те търсят хубави дами, значи не си остарял, тогава аз му отвърнах: докато можеш да отказваш
значи си млад.
По вчерашния повод ревизирах казаното и определих думите му за комплимент, а моите за похвала
и реших:
1. Да спра за по-нататък да се хваля с доживотната си младост и в заместител на това
да изтъквам доказаното си геройство.
2. Да престана да пропагандирам за коалиционното правителство, ергенството и вицовете
от серията “връщайки се от командировка”.
3. Че вероятно са нужни на много хора двадесет и една години семеен живот, за да се убедят
в гениалността на Робърт Оуен да подреди брака
като причина за нещастието на човека чак на
последно място (от общо три причини).
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Обмисляйки свободните форми на човешкия живот установих:
1. Както не можеш да отхвърлиш ограничението продиктувано от раждането и смъртта,
така си винаги в плен от другия пол (последното е
прекалено несравнимо със зависимостта за забогатяването на дамите на “нашите” управници от
поста на съпрузите им).
2. Не бива да се омаловажава факта, че
мечтата, за да е мечта до 3 дена след смъртта е
нужно да продължаваме да очакваме нейното
сбъдване.
След като издържах толкова мисля, че заслужавам:
1. Тържествено да бъда поздравен както за
показаното довчерашно геройство, така и за издържането ми и последните 24 часа.
2. Тези, които не са успели или не са посмели
да ми връчат публично орден или медал да уговорят с мен готовността си да изпълнят едно мое
желание.
3. За бога не забравяйте да я поздравите, за
да мога да се прибера тази вечер в къщи!”
На нейния четиридесети рожден ден:

„ПРЕКАЛЕНО ОФИЦИАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД ДВЕ ПО ДВАДЕСЕТ
Арабинът, който е измислил умножението е
роднина на моята / лека ù пръст / баба. Това ново109

откритие не бе ми хрумнало, докато не ми бе напомнено за рождения ден на съпругата ми, и то
от новата секретарка. Баба ми непрекъснато ми
повтаряше, че когато порастна ще направя семейство с двадесетгодишна жена, но тя почина
преди да ми каже как мога да остана с двадесетгодишна жена. Майка ми /също лека ù пръст / намери по-просто решение като ме увери, че възрастта
на жената след двадесет години се смята така :
двадесет + няколко месеца.
Изненадан съм от предупреждението за 15
февруари и не можах да избегна напрежението в
един от мозъчните ми сектори от новината за
новата лява коалиция и механичното смятане на
гласовете на избирателите. Важното е, че се сетих за уроците по математика, и по-точно урокът за умножението и вдигането на степен. И
тъй като го повдига този, който може, аз реших
по повод на ... /името ù/ ... да използвам умножението, а повдигането – на парламентарните избори.
ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВАДЕСЕТ ТЯ:
1. се запозна с моя милост;
2. възхищаваше се от мен до такава степен,
че се излъга да ме вземе за съпруг;
3. прие да напусне страна със спукан граждански мир, за да живее с мен в страна, в която
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управниците ще запазят мира и ще спукат гражданите.
ПРЕЗ ВТОРИТЕ ДВАДЕСЕТ ТЯ:
1. се радваше на опитомяването на моята
ергенска склонност, на падането на няколко правителства и на моя принципен ОПТИМИЗЪМ;
2. се оплакваше от късното ми вечерно прибиране, водния режим на янчулев и натовската
намеса на балканите.
3. преглъщаше наддаването на килограмите
в двата случая, с малката разлика, че когато се
отнасяше за мен изтъкваше като причина грижите, които полага тя, а когато се отнасяше за
нея - претендираше за неизползването на тялото
ù по предназначение от мен.
ПРЕЗ ВТОРИТЕ ДВАДЕСЕТ ЗАЕДНО:
1. сътворихме две довършени деца и няколко
недовършени до край скандала;
2. преодоляхме множество проблеми, споделихме радости и повече мъки с приятели, и се наслаждавахме на многобройни научни успехи;
3. снабдихме се с три нотариални акта,
един от които се отнася за земя, върху която
осъществихме мечтата на моята баба и на хан
Аспарух, съобразено с МВФ.
ПРЕЗ СЪЩИТЕ ГОДИНИ НЕ МОЖАХМЕ:
1. да постигнем консенсус за новата роля на
северноатлантическия пакт и ЗА груповия секс;
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2. да помогнем на още много, много хора, които са жертва на новия световен ред и да спасим
СССР;
3. да се радваме поне веднъж на масов благОдарствен митинг, с който едно правителство
ДА завърши мандата си и да живеем като почтени граждани в богата държава.
ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ само аз:
1. успях да СИ осигуря постоянно работно
място с приличен ДОХОД /когато има такъв за
укриване/. Отказах се от намесата във вътрешните работи на други държави и от принципа
“непременно интимни връзки с комшийки”;
2. постигнах желаните добри отношения с
катаджии, данъчни структури и с две кучета, от
които едното безследно изчезна;
3. въпреки дълбокото ми убеждение, че за
ергенството се съжалява повече, отколкото за
брак установих, че ако ми се върнат двадесет и
кусур години назад, ще повторя същата глупост да
се оженя за нея.”
По повод 8-и Март:
„Събитията, определящи 8-ми март, като
ден на признателността към борещата се жена,
ни задължават да не забравим да се поклоним пред
паметта на знайните и незнайните жени, жертвали се за по-добър и по-справедлив живот. Също
така да поднесем и нашите поздравления на тези,
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които продължават да се борят рамо до рамо с
мъжете за общочовешки каузи, и с по-малка част
от тях - за пълно равноправие и по-отдалечена от
животинския свят ценностна система.
8-МИ МАРТ Е ДЕН НА ЖЕНАТА, ДЕН НА
КОЛЕЖКАТА, ДЕН НА КОМШИЙКАТА И ВСЕ Е
ДЕН НА НЯКОЯ, ЗА КОЯТО ОТ МНОГО ГОДИНИ
ПРАЗНУВАТ МЪЖЕТЕ.”
На едно от тържествата без повод:

„ПРОБНА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОВОДА
НОВИНА № 1
Ние се събираме по повод рождения ден на
моята баба, която е родена около тази дата и по
точно между 10 февруари и 10 ноември. Със сигурност не е през 89 г. Или 1997 г.
ГАДНАТА ВЕРОЯТНОСТ
Представете си, че моята баба е родена на 9ти септември.
НОВИНА № 2
Почерпката е репетиция за рождения ден на
самия мен.
ГАДНАТА ВЕРОЯТНОСТ
Ако пробата е успешна и се наложи да се
празнува този рожден ден.
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НОВИНА № 3
Досегашното управление успя с педераството. За следващото препоръчваме груповия секс.
ГАДНАТА ВЕРОЯТНОСТ
Да не приемат споменатия съвет и да успеят с мастурбацията – да играят сами.
ВЪПРОС № 1: Кои Са Поканените?
ОТГОВОР: Половината от дамите са тези,
в които е влюбен самя аз, а втората половина са
онези, в които предстои да се влюби. Мъжете са
за съпоставка.
ВЪПРОС № 2: Кой Ще Плати Сметката ?
ОТГОВОР: Собствениците на ресторанта в случай че не бъде надвишен предвидения лимит;
иначе - присъстващите мъже. Ако не носят в себе
си достатъчно пари, сервитьорките ще закачат
сметките им на закачалките и докато се върнат с
парите, сметките ще висят, покрити с палтата
им.”
Тези декларации биха могли да иразяват част
от начина, по който споделяхме семейната ни радост
с приятелите, картината няма да е пълна, ако не споменаваме, организираните от мен, ежегодни тържества по един международен ден, на които поканените
винаги бяха по няколко стотин.
На двадесет и пет годишнината ни аз издадох
книжка, чийто предговор бе посветен на жената, а в
частност на нея. Годината на тридесет годишнината
съвпадаше с четиридесет и деветия ù рожден ден. Тя
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изрази желание да празнуваме рождения ù ден в поширок кръг, за да не празнува следващата година –
юбилейните за нея петдесет години. Независимо колко ми допадна идеята, защото финансово не бяхме в
състояние да харчим за две тържества в рамките на
няколко месеца, в нейното нелогично предложение
видях възможност за интересно поведение. Празнуването на четиридесет и девети рожден ден, вместо
петдесети, а вместо тридесет ще празнуваме тридесет
и първа годишнина. Така беше. Тържество, което зае
целия ресторант. Изборът на поканените изцяло беше
нейн. Нямаше за какво да се съобразяваме с бушуващата финансова криза, нито спадът в моите приходи.
Нали това щеше да бъде единственото мащабно семейно тържество за тази година. Дали тя не знаеше,
че то бе планирано за последното, което ще празнуваме заедно в публичното пространство?
Винаги съм смятал, че подаръка-вещ за нея не
покрива представата ми за подарък. Какво бих могъл
да направя? Нямах време за книга, какво друго можеше да бъде? Декларация ли да бъде, едва ли това е
подходящо, имайки предвид аудиторията. В досегашните ни тържества доминираха нашите български
приятели. За първи път повечето от присъстващите
щяха да бъдат араби. Повечето от тях не биха разбрали декларацията. Нали там аз хумористично засягам
лица, случки от политическия, обществен живот в
страната? Аплодисментите и радостта, който биха
били предизвикани от декларацията, предполагат
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донякъде да си активен участник в този живот. Повечето от предвидените в листа на поканените, едва ли
бяха такива.
Старателно, с голямо затруднение, предизвикано от дългогодишното прекъсване, отново успях да
напиша стихотворение, и то на арабски.
„Млад бях тогава – юноша,
гордо плетях надежди...
Докато другите бяха заети,
свойте надежди си аз тананиках...
Бил съм мечтател като моряка,
който пристанище все си мечтае.
Яхнал вълните толкова дълго,
гони един бряг, за друг не хае.
Като пчелата живеех отдаден –
пити и амфори
с мед да наливам
и да умирам, щастлив от труда си.
●●●
Раснах съзнателно, не предрешено.
Пушка прегърнах с мисъл хуманна.
Насер младежът-старик ме нарече,
Абу Наел мъдрост ми вля кристална.
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Бойни другари ме кърмиха с обич.
От Че Гевара се учех на всеотдайност.
За мен жената бе първо другарка,
любовта – мая бе за светската мисъл.
Свободомислещ, реших - за жените,
че е семейството с брак ангария
смислено все с любовта и децата,
че го обвиват в божествена святост.
●●●
След като пътища ме умориха,
от любовта на девойки преситен,
между звездите намерих аз Нея,
и сляп от нежност тя с чар покори ме.
Срещнах я някъде вдън планините
и не случайно сякаш край извор.
Нещо в сърцата ни бликна тогава –
един на друг си дадохме дума.
Влязох в живот не по мойта представа,
упреци много приех и загърбих,
в измислен затвор аз сам се затворих,
гръб на приятелки сякаш обърнал.
Тя премълчаваше вечно въпроса
как в мене е тъй убедена?
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Приятелки нови в България намери,
но към Ливан мисълта ù летеше.
●●●
Да не разкривам истории още –
И тайни, съзнателноскрити от вас,
на този неин рожден ден решил съм
да кажа нещо високо на глас:
Ако се върна в онези години,
не бих избрал пак никоя друга в света–
с Нея градил бих пак нашия Замък,
в който децата ни са песента.”
Стихотворение, което ме ангажира цели дни, за
да го сътворя. Тя го заслужаваше.
В него шеговито леко засегнах назряващия
проблем – носталгията ù и нейното отчуждаване от
мен. С малко забележки тя изрази голямото си удовлетворение от творбата. На самото тържество бе забележимо, съдейки от овациите и коментарите – майтапчийско няколко дами от присъстващите се канеха
да изгонят съпрузите си, ако не последват този ми
пример. Нямаше да се спра тук толкова за стихотворението, ако не бях изненадан сега, година по-късно,
с това, че на нейния компютър, където са съхранени
стотици чатове, e-mail-и, писма, заемащи стотици
мегабайтове, бе точно това писмо, недописано до
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край и още в черновия си вариант. За какво да бъде
на нейния компютър? Този факт нямаше да означава
нищо, ако бях забравил за нейното обещание, че ще
го качи в интернет и ще го изпрати на един приятел,
на който му го бях обещал след един телефонен разговор в навечерието на нейния рожден ден.
Недоволството ми от ранното тръгване на нашите български приятели, бързо бе преодоляно. Това
бе така, защото никога не я бях виждал толкова красива, колкото изглеждаше през цялата тържествена
вечер. Изразяваше такова удовлетворение, че това
прекъсваше течащите в главата ми възхитителни
представи за бъдещия ни съвмествен живот с ужасяващи мисли. Дали се сбъднаха в тази форма, в която
сме в момента, ако е така, това е малкото зло. Смъртта е най-ужасяващата раздяла, въпреки че, като че ли,
изглежда по-лека. Тя приключва ритуално и веднъж
завинаги живия ще си спомня хубавото за другия. Все
пак докато предстоят на човека години живот, потенциално не е изключено да стори още много, което да
остави у другите хубави спомени за него.
След първата седмица, в която като че ли
бе убедена, че аз съм грешникът, дъщеря ни показа,
не по-малко от брат си, голяма загриженост за мен. В
опита ù, вероятно, да ми олекне, многократно споменаваше: „Представи си, колко по-лошо щеше да е,
ако тя бе умряла”. Не знам дали бе редно или не, но
в повечето случаи смятах, че за мен щеше да е подобре, ако аз бях измежду тези, напуснали този свят.
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Един приятел, след разговор с дъщеря ни във
връзка с проблема, ми каза, че му е направило впечатление, че през цялото време, когато тя говорила за
мен, приличала на майка, която говори за детето си.
Не по-малко в нейното поведение тази загриженост
личеше, когато тя извика „Бърза помощ”, след като
загубих възможността си да говоря за известно време.
Извика я, въпреки категоричната ми позиция, че не
ми трябва лекар. Тук е мястото да отбележа, че подобна загриженост ежедневно можеше да бъде усетена и в поведението на нейния брат.
Сутринта на 1-ви Юни получих от дъщеря ни
следния SMS, подписан и от нейния брат: „За найдобрата майка и баща - честита годишнина, желая ви да намерите в себе си любовта, която все
още гори във вас един към друг, да прескочите заедно този труден период и да продължите напред
напук на всичко и за пример на всички  Честит
празник. Обичаме ви.”.
„Честит празник и на теб с искрени пожелания да си жив и здрав”. Това получих от майка ù
след като ù писах: „Добро утро. Точно като днес,
преди тридесет и една години станах рано, пълен
с емоции и мисля само за теб. Изкарахме първия
ден заедно, заедно сложихме начало на найпрекрасната приказка в моя живот, която разцъфна и с ... /имената на децата ни/.
... /обръщам се към нея по име/, моя любов, която не увяхва: честит празник!”. На срещата в
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хотел „Хилтън” избягвах да разговарям по проблема,
тя почти направи същото и прие моето предложение
да вечеряме заедно с децата. Днес щеше да е добър
обрат в нашата комуникация. Уви, час по-късно дъщеря ни бе изненадана с изпратена от майка ù нотариална покана. Ядосана, възмутена се канеше да не
присъства на вечерята.
За избрания от дъщеря ни ресторант по пътя
със сина ни минахме да я вземем от квартала, където
тя, тайно от мен и децата си, се прибираше. Ресторантът не бе случаен – в него сме били заедно няколко
пъти, но този път бе различно. Докато чакахме дъщеря ни, не успяхме да освободим разговора от напрежение. Нарочно или не, тя ме ядоса. Подтиснатата от
мен реакция изби в сълзи в очите ми и за да не ме
видят със сина ми в това положение, излязох навън. В
изреченията ù личеше положеното от нея усилие да
демонстрира стабилност, надмощие, увереност и
всичко това, което при улавянето му от насрещната
страна предизвиква, за съжаление, съжаление. Не бих
искал да я видя в това положение. Тя е, или чувства,
че е, във война с мен. Аз, не само я обичам и не мога
да воювам с нея, аз не искам тя да е в което и да е от
двете предполагаеми положения.
Вечерята приключи, без да остави почти никакъв отпечатък върху развитието на проблема между
нас. По пътя, докато я карах до където живее, тя изрази доброто си впечатление от направеното кръгово
на Околовръстния път и затова реших да повторя
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обиколката. Тогава остро ме упрекна. Язък за всички
мои опити за нормализиране на взаимоотношенията
помежду ни, независимо от раздялата. Явно тя изтълкува погрешно моите отстъпки.
В един от e-mail-ите ù, получени от споменатия
вече общ приятел, той ù напомни за неговата статия
за отстъпването пред другия /поради големината на
материала го четем със съкращение/:
„Има четири вида отстъпване:
Отстъпване пред врага – това, ако не е обосновано от неравнопоставеност в силите, то е
предателство;
Отстъпване пред конкурент – това е основата на спортния дух;
Отстъпване пред колега /съгражданин/ - това обосновава демокрацията и демократичното
поведение;
Отстъпване пред любимия – това обосновава взаимоотношенията между двамата партньори на всички степени на любовта - от взаимното
харесване до пристрастено влюбване, минавайки
през обич, привързаност. Без отстъпване пред любимия, любовта не би оцеляла в нито една от фазите си. Този, който не може или не иска да отстъпва той не би могъл да преживее нито една от
тези фази. Този, който заблуждава другия, че го
обича или си въобразява, че е така, и не отстъпва,
всъщност той не обича. Той бърка любовта с притежанието.”
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В не малко случаи при понятията също има
инфлация. Подобна е на инфлацията в икономиката,
чиито резултат обезценява паричната маса. Разминаването между номиналната и реалната стойност на
парите отваря път към предлагане на фалшиви или
нискокачествени стоки. Пътят се отваря широко и за
„черния пазар”.
Ако тя въобще е чела този материал, не мога
да гадая какво е разбрала от него. Сигурно не е разбрала тази съпоставка, която е направена между понятието „отстъпване” и парите. Разбира се, и автора
няма предвид конкретно нашето семейство. Но след
този материал, който прочетох сега, след като нейните e-mail-и станаха достъпни за мен, с опита да изясня
какво се е случило и да разясня, в началото поне за
себе си, а сега за всеки от вас, читателите, възникнаха
редица въпроси.
Дали щедростта ми обезцени моята любов?
Дали самите ù събеседници в интернет са нискокачествената стока или образите им, който изградиха в кореспонденцията помежду си, са фалшиви?
По-нататък сигурно ще се изяснят отговорите
на тези въпроси, но засега моите постъпки и моите
отстъпки са представлявали изобилие от предлагане.
Когато предлагането надвишава търсенето на пазара
обезценяването е нормален, логичен и естествен резултат. Ужасно е, когато след тридесет години съвместен живот, за изясняването на нашите отношения
се наложи да прибегнем до пазарни механизми.
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В цитирания мой предговор съм писал: „Живеем във времена, в които действителността, като
лумнал пожар превръща какво ли не в стока, в
предмет на покупко-продажба. От тук възникват
и страховете ни, да не загубим душите си в блъсканицата на ежедневието.”. Ето, значи аз виждам,
дори изразявам опасенията си. А защо не искам точно
така да го разбирам, когато става въпрос за моята
любов? Странен е човекът. Лекар, който лекува всички други, но не и себе си. Народната поговорка гласи:
„Обущарят е бос, шивачът е гол”. Не, не искам да
призная това, дори да е истина. Предпочитам да разкрия третата грешка, която допуснах, а именно, че съм
подобен на тези, които встъпват в брак, смятайки го
за вечен. Очевидно, че липсата на подписания брак не
само че не е достатъчно основание да не бъда като
тях, а я приех като засилващо условие за овековечаването на нашите отношения.
Липсата на акт за сключен брак в изграждането
на семейната ни общност е съзнателено действие. За
мен то представлява един от фундаменталните основи толкова, колкото наличието на такъв акт играе
ролята си в традиционното семейство. Исторически
моногамното семейство е възникнало по време, съпътстващо възникването на частната собственост. В
първоначалния си стадий моногамността бе предшествана от многоженството, а последното в много редки
случаи, бе предшествано от многомъжество. Семейството, оглавено от жена с повече от един мъж, про124

дължаваше до много късен етап в Латинска Америка,
където можеше да бъде срещнато в някои общности.
Ще използвам термина „моногамно семейство” по
смисъл на семейството, оглавено от мъжа. В това се
включва срещаното в ислямските страни многоженство. Та, традиционното семейство като институция бе
сформирано редом с разпадането на първобитното
общество, където собствеността е обща и матриархатът е в действие. Утвърждаването на семейството бе
извървян процес, който е правопропорционален на
изместването на първобитното общество от класовото. Оглавяването на тази институция от мъжа бе историкоикономическа необходимост.
Частната собственост става възможна, когато
възниква възможността един човек да произвежда
повече, отколкото необходимото, за да покрие собствените си нужди и дяла, падащ се на него в издръжката на неангажирани пряко в производството други
лица от племенната общност – деца, старци и жени,
ангажирани с осигуряване на потомството и управление на общностната собственост. Поради това, че
първата форма на частната собственост се явява собственост върху други хора – роби, мъжът се явява като
единствения възможен собственик. За разлика от
разпростирането на властта на племенната общност
върху територии и добитък, подчиняването на други
хора, превръщайки ги в роби, изисква наличие и на
физическа сила, която мъжът-ловец я притежаваше.
Така наречените „божествени религии” – юдаизма,
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християнството и исляма - са идеологии, които са
оцелели във времето. Те са утвърждавали ролята на
мъжа като глава на семейството. Независимо, че тези
идеологии са обслужвали втората форма на класовото
общество - феодализма, те обожествиха тази роля.
Второстепенността на ролята на жената в семейството личи в трите религии като се явява в по-чиста във
всяка следваща между тях. Докато в Стария завет
това може да бъде прочетено още в т.нар. „Десетте
Божи заповеди”, където някои от тях са пряко обръщение към мъжа, липсват подобни, които се обръщат
към жената. От тук започва отъждествяването между
двете понятия – човек и мъж. В Библията – „Битие”
„И Господ Бог създаде жената от реброто, което
взе от човека и я приведе при човека.”. В Корана –
„Сура-Жените”: „О, хора, бойте се от своя Господ,
Който ви сътвори от един човек и сътвори от
него съпругата му...”
В трите религии нещата не стоят по различен
начин, независимо от различните нюанси в конкретните норми, по отношение на оглавяването на семейството от мъжа, „свещеността” на семейството и
наследяването на собствеността по мъжка линия.
Докато в този тип семейство извънбрачните отношения по различни форми са останали привилегия на
мъжа, забраната на жената бе строго регламентирана
и наказуема.
Претърпените промени в семейството – институция, в резултат на изместването на Феодализма от
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Капитализма, могат да бъдат разгледани по-скоро
като количествено натрупване, отколкото като качествени промени. Именно това, което обосновава окачествяването на брака не като предшестваща Капитализма институция, и то от Симон дьо Бовоар, която
се обявява „против брака, който смята за буржоазна институция не по-малко отвратителна от
проституцията, тъй като легитимира мъжкото
господство”.
Извоюваните права на жената, в резултат на
създаване на социалистическо управление в редица
страни, и феминистките движения, не бяха достатъчни да изпратят традиционното семейство в историята.
Липсата на акт за брак в нашата създадена семейна общност - на мен и моята любима, трябва да се
тълкува като опит за ликвидиране на второстепенното място на жената, което е следствие от акта за брак.
Затова липсата на акт основава създаването на нов
модел на партньорство. Следователно взаимоотношенията мъж-жена в нашата тридесет годишна история са изградени на базата на пълно равноправие.
Разбира се, пълното равноправие не ликвидира разпределението на задълженията в създадената общност.
Изхождайки от биологичната функция на жената при продължаването на рода, бе основание да не се
намесвам в решението кога тя да забременее. И при
първото дете, и при второто, решението бе напълно
нейно. И в двата случая тя имаше моето одобрение.
След раждането на дъщерята минаха доста години,
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през които по нейна воля нямахме второ дете. Това не
се хареса, нито на майка ми, нито на майка ù. В разговора ми с първата дадох да се разбере, че оставането ни с едно дете, и то дъщеря, е моята воля. А в разговора с втората бях по-ясен, че не само аз, а би трябвало нито един мъж да няма право да кара жената да
забременява и да ражда. Действително пола на първото ни дете никога не е представлявал проблем за
мен, а желанието ми за повече от едно дете никога не
съм изразявал пряко, нито в разговора между нас,
нито в публичното пространство. Единственото, което си позволявах да спомена, бе че с оглед да не изчезва човечеството е редно двамата да оставят след
себе си двама. В други случаи, и само когато въпросът е повдигнат от други, казвам, че идеалното семейство е с две момичета и две момчета, защото по
този начин всеки от внуците от четирите деца ще има
възможност за обръщение към мъж и жена, брат и
сестра на родител, както по бащина, така и по майчина линия. Изразявайки последното мнение никога не
съм пропускал продължението – за създаването на
такива семейства са нужни, както наличие на множество условия в семейството, така и в обществото.
Между раждането на двете ни деца, когато тя
ме уведомяваше, че желае да направи аборт, повторих, че това е изключително нейн избор и без никаква
форма на налагане споменах неблагоприятните последици за организма ù от такъв акт. След аборта една
дума не съм обелил по въпроса. Години след това, и
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действително провокиран от едно телевизионно предаване, споделих с нея моето желание да осиновя
едно изоставено красиво, хубаво момче. Нейната
остра реакция не ме караше дори да спомена, че тя ни
лишава да се радваме на второ дете. При неколкократното повдигане на този въпрос, независимо дали
сме били сами или пред други приятели, изразявах,
че моето желание е продиктувано от съжалението
към това дете и повтарянето на дъщеря ни, че ù липсва брат или сестра.
Изхождайки от това равноправие между нас, по
моя инициатива, си разделихме задълженията в домакинството, което постигнахме по следния начин:
След като тя написа на един и същи ред по две
задължения, поисках от нея да се редуваме в избора,
като тя започва първа да избира едно задължение и
автоматично, другото, което стоеше на същия ред,
остава като мое задължение. И така се редувахме
докато приключихме с всички редове. В резултат на
това разпределение ми се паднаха такива задължения,
за които трябваше да изшлайфам уменията си. Докато нямах никакви претенции, нито по начина, по който тя извършва задълженията си, нито по отношение
на резултатите от тях, тя непрекъснато капризничеше
по отношение на това кога, как и какво правя. За да
реша възникнал спор по отношение на начина, по
който пера, действително аз извиках приятелкакомшийка, за да чуем от нея начина, по който тя пере.
В течение на времето постепенно се намаляваше спи129

съка на моите задължения в домакинството до пълното му изчезване. От тогава, до последния ден от съвместния ни живот, аз изпълнявах ролята си на помощник в домакинството. Вършех поръчаната от нея
работа, конкретно и строго, придържайки се към нейните указания.
Когато ставаше въпрос за работата ми в домакинството, хумористично разказвах историята с думите, че за да се оттърва от прането използвах нейното оплакване. След като имаше претенции към яденето – в реда на нещата бе тя да готви. Нормално, когато не ù харесва как мета, когато преценя, че вече не
може да се живее вкъщи, естествено бе тя да ме освободи и от това задължение. Разказвайки майтапчийско тази история, независимо дали в нейно присъствие
или не, пред приятели или не, винаги съм се стремял
да изтъкна важната ù роля в домакинството. Никога
не съм си позволявал да изразя негативно отношение
към това, което готви или това, което върши вкъщи.
Непрекъснато, в отговора на възхищенията на другите от моето поведение, тя посочваше липсата ми на
вкус по отношение на яденето. Приемайки нейното
обвинение за майтап, реагирах остро, когато нейните
думи бяха повторени от сина ни. Действително аз
нямам претенции към яденето, но не ми е все тая дали е сготвено добре или не, дали мирише вкусно или
не, дали е сервирано прилично или не. Имах навик да
украсявам чиниите или да подреждам естетически
масата, но това никога не бе забелязано от нея. Оп130

равдавайки я във всяко начинание, и на това не съм
се спрял никога. Непризнаването не може да не остави отпечатък, а като последици от това бе намаляването на моята намеса в сервирането на храната. Правилно или не, говорейки за домакинството, съм изключил задълженията, които продължих да върша, от
забиването на пирон, до поправянето на която и да
било повреда.
Равноправието не се изчерпва със споменатото
до тук – напротив – споменатото не представляваше
най-значимото в нашите отношения. Свободно тя
решаваше кога, къде и какво да работи. Затова не
може да обвини никого, както за краткия си трудов
стаж, така и за личния ù неуспех, да не казвам провала през тези тридесет години.
Когато работеше в институцията, която аз ръководех, при първата възможност тя разполагаше с
офис, тя се възползваше от всички възможни привилегии - от съобразяването с продължителността на
работния ден, стигайки до използването на шофьора.
Когато работеше при общ приятел, използваше
шофьор от ръководената от мен институция, както да
я кара всеки ден до работа, така и да изпълнява нейните поръчки. Когато се ангажираше с издаването на
списанието, на нейно разположение беше цялостната
ми подкрепа, от финансовите ми възможности до
моята работна сила в буквален смисъл.
Когато оглавяваше туристическата фирма, преди първия ù работен ден, бяха осигурени стартови
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условия, които малко на брой фирми могат да постигнат след дългогодишна дейност.
Никога не съм взел решение, което засяга семейната ни общност включително когато става въпрос за лечението ми, без предварително да е одобрено
от нея.
Аз не разполагах с лична банкова сметка, с личен неизвестен, телефонен номер, с личен e-mail или
интернет пространство, чиито пароли за достъп да са
неизвестни и на нея. Аз нямам приятел, приятелка,
които тя да не познава, или лични взаимоотношения,
за които поне да не е чула. Всеки път, когато в нейно
отсъствие, купувах цветя на дама, се връщах вкъщи с
букет и за нея. С всичко това аз не се натягам на никого, още по-малко на нея. Нито споменавам това
като самохвалство. Само пропагандирам приет от мен
принцип: „Колкото по-прозрачен е животът на
човека, толкова той е по-свободен”. Свободата на
личността предполага, колкото липса на зависимост,
толкова увеличаване на задълженията. Тайните, свързани с личния живот, застрашават и изяждат независимостта на човека.
Моделът, който нашето семейно партньорство
представляваше, ще продължава да се изяснява и понататък. Липсата на акта, който основаваше този наш
модел, от който главно тя, като жена, бе облагодетелствана, при раздялата ще се превърне в пречка.
Актът за брак, независимо от формата – дали е
религиозен, граждански или брачен договор - про132

дължаваше да е задължително условие при разглеждането на собствеността. А мен, под влиянието на
революционни, прогресивни идеи от ранната ми възраст, ме грабваше описаното отношение от френския
философ и утопист Робърт Оуен: „Три са причините
за нещастието на човека – религията, частната
собственост и брака”. Затова си представях живота
си без да страдам от която и да е от тези причини.
Няма да съм религиозен, няма да се снабдя с акт за
собственост, и няма да встъпвам в брак.
Любимата ми никога не ми се е противопоставяла, нито, когато цитирах това, нито, когато съм
използвал цитата, за да оправдая конкретно мое поведение. Посочените от Оуен три причини са свързани помежду си. Семейството е възникнало, за да съхрани собствеността като овековечи собственика, осигурявайки наследник от „същата” кръв. Религията
хвърли божествения си чадър върху семейството.
Гледайки назад от камбанарията на сегашната
ми възраст, не е преувеличено да твърдя, че съм закърмен с омраза, и то жестока омраза, и към капитала, и към парите. Ако по-късно мога да оправдая тези
чувства с революционните ми възгледи, които са
сформирани през ранните ми младежки години, зад
тях през детските ми години вероятно се обясняват с
условията, при които съм заварил този свят от първия
ден.
И за капитала, и за държавата ми допада писаното от д-р Лидиянов: „Капиталът е като прости133

тутката, не се интересува нито от качествата
на партньора и спермата, нито има изисквания
относно самия акт. Интересът е единствено количеството пари, което ще бъде усвоено в резултат на извършения процес.
Представителят на капитала не е “сводник”, а по-скоро адвокат и/или рекламен агент.
Той най-малко се вълнува от морала на клиента
и/или характера на действията му. Действайки,
той цели създаването на по-благоприятни условия
на капитала и/или предотвратява евентуални
щети. Говорейки, той облича интереса на капитала в убедителна за другата страна форма, а
когато такава няма, поне в някоя по-приемлива.
За капитала властта е жизнена необходимост. Затова той се явява източник на всяка нейна форма и за целта подчинява всяка такава форма, заварена и/или възникнала далече от него в
която и да е област от обществения живот. Няма претенции за отъждествяването между неговите представители /собственици/ и управниците. Условието е, последните да му бъдат верни
слуги. Капиталът превръща държавната власт в
собствена дъщеря и я задължава да не споменава
за тази роднинска връзка. Тя го обслужва толкова
по-перфектно, колкото е по-утвърдена като творение на необходимия за него наемен труд и останалите социални слоеве.
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Държавната власт е като капризна мома,
която от незапомнено време е загубила девствеността си, но непрекъснато се чувства задължена
да говори за патриархален морал, да се люби на
тъмно в повечето случаи с неидентифициран с
ярки черти избраник. Не всички ухажори я желаят и не винаги, когато я ухажват, са готови да я
любят. А повечето от тези, които я презират
или не я забелязват, не винаги са искрени. Проблемът не е в качествата на държавната власт, а в
тези, които я яхнат или целят от действията си
предимно това. Афишираните намерения във
всички случаи са великолепни и благородни – безпроблемна бременност и по-качествен плод.
Държавната власт е нито с къса, нито с
трайна памет. Тя забравя някого или си спомня за
него поради независещи от нея причини. Обръща
гръб на този или прегръща онзи в резултат на общественото мнение. Прегръдката е една и съща
без значение дали е с този, който е убеждавал или
манипулирал избирателя.”
В хола на четириетажен замък с над седемвековна история, простиращ се в подножието на западния склон на Ливанската планина, събралите се няколко души чакат звуци от междуетажната стая, обявяващи появата на нов живот. Вратата, към която
водят няколко дървени стъпала, е приковала погледа
на баба ми. Не би могло да е различно. Зад тази
135

врата най-малката ù дъщеря, с помоща на акушерка,
ражда. Сигурно проплакването ми и провикването на
акушерката, че съм момче, е причината, предизвикала
голямата бабина радост.

Родих се в разделено семейство. В паметта
ми са фиксирани моменти от първите ми години,
от които вероятно другите хора не биха запазили
спомени, освен в подсъзнанието си. Дали моите
спомени се дължат на развитата ми памет или са
въз основа на чути разговори от мен за тези случаи, не бих могъл сам да определя. Присъствието
само на леля, вуйчо и баба изпъкваше в паметта
ми от онези години в огромния мащаб на жилищното пространство. За да отида до тоалетната
имах чувството, че пътувам. И как не. Трябваше
да изляза от главната врата, да прекося площадката, за да започна спускането по лабиринтни
стълби, водещи до подземен коридор, към което
някъде се отваря вратата на тоалетната. За да се
кача по дървените стълби, водещи до по-горния
етаж, а по-нататък на много по-високо, където се
намира забележимото от десетки километри правоъгълно помещение, всеки път ми трябваше
разрешение, и задължително придружител. Ако
излизам от другата страна на замъка, за да играя
на криеница с другите деца, в много случаи, за да
се върна и да вляза от порталната врата, имах
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усещането, че пътувам, минавайки през руини от
римски град.
Майка ми, която се омъжи за друг, преди да навърша четири години, бе запечатана в паметта ми с
повтаряща се картина: Една красива жена, пристигаща, придружена от весел мъж, която където и да ме
завари – в двора или в друго кътче от замъка, ме
грабва и започва да ме целува. Помня многото случаи, когато тя не оставаше да ме гушка и да спи с
мен. След всеки такъв случай баба ми, приспивайки
ме, казваше, че някой ден ще порасна и тогава ще
трябва да простя, както на тази хубава жена, така и на
един мъж, който още не познавах – имаше предвид
баща ми.
Леля ми, която се определяше като мома, все
повтаряше, че за това се е отказала от всички кандидати за женитба, защото чакала мен, за да ме обгрижва. На вуйчо ми бях любимото дете. На този вуйчо,
който живееше с баба ми, а за другия, който живееше
в нова скромна постройка, заемаща част от двора на
замъка, вероятно бях това дете, което конкурира грижата за неговите деца на майка му - баба ми. Дали не
ме обичаше, дали аз не го обичах, така или иначе не е
играл никаква роля в моя живот.
Ясно е, че от гледна точка на условията и полаганите от баба ми, леля ми и вуйчо ми, грижи за мен,
имах привилегировано детство. Дори суперлативите,
които чувах от съседите- магазинера, бръснаря, родителите на моите връстници и учителите, засилиха в
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мен тази квалификация за детстовото ми. Едно нещо,
което не може да бъде причислено към тази оценка е
това, че всички реплики като че ли бяха стерилизирани в едно изречение, което непрекъснато притискаше
съзнанието ми – „Хубаво и умно момче, което е лишено и от баща си, и от майка си”. Не бях сирак и
след като вече познавах такива, се чувствах поужасно и изпитвах по-голяма болка от това, което те
са преживели. Баща ми едва ли би напуснал майка
ми, ако нямаше парите за пътуването до много далеч
и много далеч от където бях аз. Ако не търсеше парите, нямаше да се случи така, да не бъда носен в неговите ръце, непосредствено след раждането ми. Ако не
се беше разделил с майка ми, тя едва ли щеше да се
омъжи за друг и аз да спя далеч от нея. Простичко, с
такива изречения може да бъдат обяснени детските
ми разсъждения. Добавяйки към това, че пред очите
ми и в моите ръце не са се търкаляли парични единици, тъй като баба ми получаваше от арендаторите
главно в натура почти всичко, от което имаше нужда
едно домакинство, пораснах без никакво пристрастие
към парите.
Ако изключим редките случаи, и сега не броя
парите, които получавам. Не се ангажирам да помня
колко нося в себе си. Винаги предпочитам някой
друг, не аз, да плати от моята чанта, с моите пари,
вместо мен. Когато сме някъде с близки приятели,
това го разбират и го знаят, и го правят, без да изразят учудване. Така действат и моите подчинени в
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която и да е институция, която съм ръководил. По
този начин действаше и любимата ми.
Отношението ми към парите играеше голямо
значение във формулирането на възгледите ми. Непрекъснато съм повтарял твърдението, че ако ми разкриеш отношението на който и да е към парите и секса, аз съм в състояние да ти разкажа какъв е този човек и ще разпозная повече от 90 % от това, което
предствлява личността му.
Възпитавайки нашите деца, нямах никакви претенции да са различни от нас, дори аз стимулирах да
има такова различие, с изключение на отношението
им към парите и към хората. Отношението към парите се припокрива с отношението към личната собственост. И парите, и собствеността са средства, и човек трябва да се грижи за минимално необходимото
им наличие, а в случай, че се превърнат в негова цел,
трябва да се обърне към специалисти, за да се излекува.
Приемайки да е част от семейна общност без
акт за сключен брак, жена ми одобряваше раздялата с
религията и отношението към собствеността, което
предполага традиционното семейство. Още в първите
седмици на нашето познанство, в хода на обсъждането на причините за проблемите в семейната институция ,бяхме на единно мнение, че те се състоят в разногласие по отношени на: извънбрачните връзки,
децата и парите. С опита да елиминираме в нашата
семейна общност тези причини, както постигнатия
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консенсус по първата причина, по отношение на децата сметнахме, че, отношенията баща-дете, майкадете, ще се подчиняват на отношението родители
(баща и майка)-дете. Относно парите нямахме противоречие, че в семейната ни общност ще имаме единно
домакинство, съответно единна каса и общо стопанисване на собствеността, без значение чия е тя.
Нито в нейното поведение, нито в приказките ù
никога не пролича различно мнение. В противоречие
на това, след тридесет години активно участие в изграждането на модела ни за съвместен живот, сега ù
трябваше акт за сключен брак.
Може би бе помислила, че без такъв акт не може да преразпредели моята собственост - разпределение, от което да се снабди със своя собственост, чието наличие би компенсирало нейното чувство за провал в досегашния ù живот.
Кое е това, което я подтикваше да действа толкова объркано по отношение на тази собственост, с
която разполагам, а до вчера се изразявах, „че разполагаме”. От изразеното желание да ù прехвърля всичко до „нищо не искам от теб” помислих, че вече си е
уредила женитбата с друг.
Питам се: Между десетината кандидати в интернет пространството има ли някой, който да е сериозен с предложението си, без да се надява на евентуалния дял от раздялата ни? Но на такъв въпрос едва
ли някога някой ще ни отговори. Факт е обаче, че тя
отново говори за някакви права, за които претендира
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Този път общият ни приятел ми се обади, обяснявайки своята позиция със следните думи: „Поначало ти ми беше като син, по-късно тя бе приета
като жената на сина ми. В последствие ви приех
като син и дъщеря. След като се разделяте, ме
приеми като нейн представител.”.
Разбира се, на него, единствено на него, не бих
му отказал. В опита си да ме убеди, че не мога да я
лиша от собственост, той изтъкна известното мое
отношение към собствеността. Още повече, че липсата на акт за брак не може да бъде причина поне тя да
има половината от това, което притежавам. Трудно
ми беше да му разкажа за това, което той не знаеше.
Казах му за моето съмнение, че тя възнамерява да
продаде това, което ще получи, за да се върне в нейната страна. Това ще лиши нашите деца от всичко,
което съм придобил, и то не е много, но е резултат на
моя труд през целия ми живот. При положение, че тя
представя нещата така, че с мен има проблем, по каква логика иска да лиши нашите деца от възможността
за наследство?
Като че ли го убедих, без да бъда принуден да я
изложа пред него, нито с това, което си беше разменила с нейните интернет любими, нито каква личност
беше придобила в тайнствения си живот. При второто му обаждане предяви конкретни искания: „След
като прехвърлянето на малкото жилище е почти
невъзможно докато е ипотекирано в ползата на
банка, тя да се снабди с договор за наем със срок
141

от петнадесет-двадесет години и символична сума, която да подпиша, че съм получил. Да ù осигуря месечен приличен доход, за който обещавам, че
ще го получава всеки месец. Да плащам месечно
консумативите на апартамента – ток, вода и
т.н.”.
Не възразих на това с малка корекция – след
като приема да обещая за едното, защо не приема
обещанието ми за другото, и след като той ми вярва и
може да ми бъде гарант, отпада нуждата от подписване на договор. Всичко това отпада, в случай че тя
се омъжи за или се обвърже с друг. Обещах му още
повече, че след като заличим в официалните администратини регистри че сме женени, няма да я оставя
в ръцете на децата ни - при положение, че умра тя ще
получи малкото жилище като дарение. Последното
ще бъде сторено, ако тя не знае предварително за
това. Той, по думите му, не бе разочарован от мен и
смяташе всичко, което съм обмислил да направя, за
приемливо.
И нека именно тук уточня още веднъж, че още
при покупката на имотите, без дори да се замисля,
щяха да бъдат преписани на нейното име, ако тя беше
български гражданин. Това щеше да ми осигури поголяма последователност на проповядваната от мен
идея на Оуен за една от причините за нещастието на
човека, а именно собствеността. Но сега, когато се
опасявам, че тя ще лиши децата ни от жилище в
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страната им, намирам за нормално да търся всякакъв
вариант, но не и тя да бъде единствения собственик.
На срещата ни на обяда по моята покана личеше спада в степента на нейната изнервеност. Реших
пред нея да се обадя на сестра ù, която ме беше търсила по-рано в офиса, и то за първи път от началото
на семейната ни криза. Дадох ù телефонния апарат да
разговаря със сестра си.. „Не, не, всичко ми е наред и
с него тука обядваме”. Това беше нейното изречение, от което разбрах, че имат помежду си някакъв
разговор, за който предположих, че едва ли сестра ù
знае истината каквато е. Не исках да разваля добрия
тон на срещата, затова приех без коментар нейния
отговор, че сестра ù нищо не знае. Пиейки си бирата,
звънна моя телефон, за да ми бъде съобщено: „Женски глас се обади и поиска от мен да Ви кажа, че тя
живее при еди кой си...”. Сметнах това за скандално
и затова я попитах къде живее. Получения отговор:
„Под наем, при една баба”. Тогава звъннах и включих високоговорителя на телефона, за да повтори
какво е чула моята асистентка. „Да, но не при него, а
в апартамент, за който се договорих с жена му”.
Обяснявайки ù скандалното в това, поисках от нея от
следващия ден да се премести в другото ни жилище, а
през деня да дойде да подготви това, което ù е необходимо, включително нейните вещи. Тя не възрази и
обеща, че този път ще отговаря на телефоните ми
обаждания.
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На другия ден:
Аз: „Добро утро. След малко ще дойдат да
вземат спалнята. Обади се когато станеш. ”
Аз: „Ако си променила мнението си, ще изпратя всичко на вилата. ”
Аз: „Какво да правя? Колата е тук”
/транспортната кола, която бе уговорена да транспортира всички нейни лични вещи и спалната мебел/
Аз: „Престани да играеш с моите нерви! Ако
не искаш да се преместиш в нашето жилище на
Панагюрище, необходимо ми е да знам твоето
мнение.”
Тя: „След малко ще бъда там.”
Малко по-късно по телефона тя си промени
мнението да дойде, за да придружи колата до другото
ù жилище и се разбрахме да ни чака на адреса, тъй
като ключовете са в нея. Така и стана.
Моментално след срещата и с оглед на това да
не бъде в компроментираното жилище, светкавично
уговорихме транспортната кола и необходимия персонал да разглобят цялата довчерашната наша спалня, за да разполага с тях сама. До след полунощ със
сина ми и помоща на моята асистентка се постарахме
да пакетираме всичко, което би могло да се счита за
нейни лични вещи или да й осигури уютен живот.
Приемането ми да извърша това, което би трябвало тя
да го стори, бе обект на критика от всички, които
имаха възможност да се запознаят с това от мен. Аз
не приех думите ù „Не бих могла днес да дойда да си
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опаковам личните вещи” за знак, показващ колебание в обещаното на обяд. От кореспонденцията ни, за
която говорят телефонните ù обаждания, не е трудно
да се стигне до неоспоримия извод, че тя действа под
влияние на тъй наречения ù „приятел”.
Изпращайки обзаведената цяла спална мебел,
аз изпратих повече, отколкото тя поиска и й бях обещал. Целта беше, както да ù осигуря прилични условия в новото жилище, така и да разбере, че съм склонил да се разделим окончателно. Тя не изрази възражение. Това би трябвало да сложи край на войната,
която тя води.
Уви, тя отново прие моите действия като отстъпление, което щеше да доведе до
следващо. Седейки в новото жилище, чаках да махнат
мебелите на дъщеря ни и да разтоварят докараното от
мен, когато тя се обърна към мен: „Какво става с
колата?”. Колата, за която предходния ден на обяд ù
обясних, че е в гаража и се нуждае от свързване на
кабели и не смятам, че ù е нужна след като тя заряза
работата в оглавената от нея фирма. Да попита за нея
сега, не би могло да се приеме за нещо по-различно
от провокация. Запазвайки самообладание казах:
„Вчера до след полунощ подредих и опаковах на
теб това, което сега получаваш. От ранна сутрин
натоварих същото и от тогава съм тук. Редно е,
ако не изразиш благодарност, поне да спазиш обещаното нормализиране на по-нататъшната ни
кореспонденция.”.
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Напуснах я, надявайки се, че от тази вечер ще
живее тук и се разбрахме след като приключи с подреждането да се обади. Отново гробно мълчание,
което наруших със SMS вечерта.
Аз: „Вчера обеща и че днес ще дойдеш в офиса, за да пишеш на виртуално възбуждащи се мъже e-mail-и. Тъй като сега е седем часа и това не е
сторено, надявам се да получа конкретен отговор.
На ... /име на един общ приятел/ ... не съм казал за ... ти изпълнения. Той остана с впечатление,
че имаш само виртуални отношения, и то не във
вида, в който ти имаш. Той бе изненадан днес като го питах за халката. Той твърдеше, че нито
чул от мен това, нито ти казал подобно нещо.
Дори малко опитвах да те представя с някаква
доза достойнство като му казах, че си писала на
някой, че трябва да се засрами, защото си женена,
но мръсника след това тръгна да ти обяснява за
„любов”. Чакам отговор.. ”
Тя: „Кажи в колко часа искаш утре и съм
готова.”
Пренебрегвайки нейното поведение, и получените от нейните приятели e-mail-и, опитвах шеговито
да продължа кореспонденцията. Хем тествах искреността ù, хем демонстрирах нормализирането на нашите взаимоотношения.
Аз: „ След полунощ”
Аз: „Уговорихме ли се? :Р”
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Тя: „Кажи утре следобед кога искаш и нямам
проблем. ”
Аз: „Полунощ е много следобед. ”
След повече от един час мълчание:
Аз: „Приех всички обиди. Направих всичко,
което може да направи интелигентен „борец –
революционер” ... /тук използвам от нейното иронично определение за мен/ ... Работих целия ден до
след полунощ и от разсъмването, за да спиш спокойно и в твоя дом, а на теб ти свиди да ме целунеш или да ми се обадиш. Аз ще изпълня всичко,
което съм обещал. От сега нататък ще те уведомявам за всичко, което правя. Преди малко изпратих на сестра ти: „Аз съм копеле, както казват
тези, които „обичат” сестра ти. Ето част от
статистиката, за една електронна поща /e-mail
адрес/, само от заглавията т.е. от това, което се
вижда на страницата преди отварянето на email-ите, думата „обичам те” – използвана 162
пъти, „моя любов” – 101 пъти, а при заинтересованост после ще изпратя за думите на човешките
органи. Това е, което изпратих. Ако не се обадиш
ще те уведомявам за всяко действие след като го
сторя, защото те обичам и не е в мой стил да
крия от теб. Извинявай”
Отново не намирах друг начин, за да отговаря,
трябваше да бъде заплашена. Едно нещо не можеше
да бъде изяснено напълно, а именно, дали тя действаше съгласувано с тези, които ми изпращаха SMS-и
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и e-mail- или те я подстрекаваха и действаха без нейното знание? Във всеки случай не бях обърнал гръб
на който и да е, но не можех да отговарям, нито използвайки техния инструментариум, нито техния
понятиен апарат. Не ги виждах различни, затова
опитвах да не им отговарям по отделно:
„Аз плащам данък за моята прогресивност,
революционност, свободното мислене и моя морал
за това, което се простира от доверието ми в любимия и приятеля до гостоприемството и подпомогнето ми на нуждаещите се. Това, което ме
наранява е, че в плащането ми на цената участват любима – досегашен партньор в живота, дъщеря в началото на семейния си живот и дете в
пубертетски период. Докато за първата се опасявам да се загуби до края на живота си, за втората
да не овенчае нейната любов в създаване на успешно семейно партньорство, и за третия да изостане в ученето и изграждането на достойна личност, явления, чиито наченки започнаха да се проявяват.
Относно личността ми не мисля, че нещичко в принципите ми ще се промени, но задължително трябва да въведа корекции в поведението си.
Не може да става дума да се разклати самочувствието ми. Аз бях нейния избор, когато беше млада,
красива, здрава физически и психически. Заедно с
нея споделихме най-хубавите години от живота.
Връзката ми с нея, за разлика между мен и подо148

бия на вас, е по-сравнима с разликата между качествата на лъва и неговите подобия от господарите в природата, и качествата на хиените и
тези, приличащи на тях низши подобия. Докато
първите се провокират от тичащи, скачащи газели, а вторите, когато късметът им се размине със
задоволяването с мърша, те чакат тези, които се
разболяват или куцат.
Любимата ми куцаше от последиците от
хормонални промени, съспътстващи т. нар. менопауза и тежкото отчуждение, задълбочаващо
носталгията към родината, която се задълбочи
благодарение на нейното впускане в комуникация с
вас - бегълци от себе си и реалността - в Интернет. А третата причина за нейното куцане, като
не е задължително да е на трето място, е моята
прекалена ангажираност в работата и обществените дела, изхождайки от гражданския ми дълг и
търсейки честен начин за изкарване на прехраната ни. Това беше моя избор да не ме привлича катеренето към някакъв държавен пост или взаимоотношения със съмнителни институции.
Аз не пиша всичко това, за да се събуди у вас
чувство на отговорност след като вие не удържахте на обещанията си към нея. Аз не очаквам
от вас нищо друго, освен подлостта ви, но тя
преживява мечтите на вашата „любов” и вашето
приятелство и т.н.

149

Защо не се опита някой от вас да пренебрегне в себе си вродената си подлост и да се ожени за
нея. Да сложи край на нейното страдание и да
спре компроментирането ù в устата на другите.
Ако не знаете в живота си, ни морал, ни благородство, ни рицарство, ни лоялност към приятели, не
е задължително да не ви даде възможност да не
продължите с вашата подлост до дъното. Отговорността на всеки от вас е пряко пропорционална на размера на неговото участие в загубата на
найното време, с неговото преувеличаване в ласкаенето ù и обещанията за нейното спасение.
Не си правете труда да ми отговаряте, за да
спестите лицемерието си, аз отговор от вас не
очаквам.„
Опитите ми да я отделя от нейните „приятели”
от довчерашния ù таен живот, приличаха на битката
на Дон Кихот с вятърните мелници. Кореспонденцията между нея и всеки от тях бе повече от ежедневна.
Формално аз водех паралелни връзки, но от това,
което пишеха на мен личеше продължаването на
връзката им с нея. Тя ставаше по-пестелива с разкриването на тази връзка. Всеки път, когато се оплаквах
от това, което пишат, тя повтаряше „Аз искам да видя
кой кого провокира”. С тези думи тя не си даваше
сметка, че признава, че контактува с тях. За мен без
тези думи бе достатъчно да разгледам разпечатката от
нейните телефонни номера, за да съм сигурен в това.
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Разбира се, с напредване на времето, списъка с адресати на нейната кореспонденция се свиваше.
Аз: „Добро утро. Надявам се, че си спала добре.”
Тя: „Добро утро с пожелание за хубав ден. ”
Аз: „Любима, спането никога не е удължавало живота, а будуването не го скъсява. ”
Тя: „Току-що станах и се чувствам много
уморена. ”
Аз: „Здраве да е. Спиш много повече от неодходимото. Можеш да видиш в Арон за подходяща
спалня. ”
Аз: „Дъщеря ни обади ли ти се? ”
Тя: „Отивам при нея.”
Аз: „Изберете хубава спалня комплект. ”
Възползвайки се от това, че с дъщеря ни бяха
избрали спалня за мен, тя бе обядвала с децата. Аз
бях в провинцията, но приех това събитие като добър
знак в нейното поведение. За съжаление това не беше
за дълго - още същия ден следобед отново спря да ми
отговаря. Тогава нямаше как да разбера за нейната
кореспонденция с „любимите” ù. От следващото й
телефонно обаждане обаче разбрах, че тя се връща
към нейните претенции към собствеността ни.
Полудях от факта, че тя не се беше преместила
в нашето жилище. След няколко дена мълчание:
Аз: „Достатъчно си ме разбрала. Няма да ти
позволя повече. Ако не се обадиш моментално, няма да те разочаровам с това, което ще предприе151

ма. Не виждам желание у теб да спреш окалянето. ”
Следват телефонни разговори, в резултат на
които тя дойде в офиса и писа текстове, които трябваше аз да изпратя на довчерашните ù партньори в
интернет - „приятели”. Текстовете бяха почти идентични. Разбира се, аз не бързах да ги изпратя, с цел да
видя как ще продължи кореспонденцията между мен
и тях. По-късно изпратих текста на един от тях, и то
не случайно, с този тя продължи да контактува по
телефона до много по-късно, отколкото с другите.
Ето какво бе написала на прословутия гост:
„ ... /име/...
За съжаление, съм принудена да пиша тези
редове, но твоето поведение ме задължи да го направя.
Първо, съпругът ми има такъв морал и култура, които се надявах някои от тези, които
смята за приятели да имат, а ти за жалост си
един от тях.
Второ, не мисля, че в разговор с теб да съм
споменала нещо, което компроментира сексуалния му потенциал, следователно съм изненадана
от това, което пишеш, с цел да го провокираш,
въпреки че той не е от мъжете, които измерват
мъжеството си по вашите критерии. Срамно е
да използваш женското обръщение за унижение.
Той е, който те прие като гост в къщата си, и
щедро те посрещна. И както ти спомена, че той
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ти помогна. Не мислиш ли, че това е достатъчно,
за да му се отблагодариш, като пишеш по начин,
различен, от който човек се изпотява.
Как мога да се уверя в твоето приятелство,
когато сравнявам твоите хули и похвали по негов
адрес? Бъди сигурен, че ако знаех това, нямаше да
те посрещна при второто ти идване, за което
приех твоето желание да не го уведомя.
Що се отнася до подаръка ти - пръстена - не
знам защо пишеш, че е халка. защо не оценяваш
моя жест да го приема, въпреки че той е използван
и е почти без стойност.
А по отношение на това, че съпругът ми е
прочел цялата ми кореспонденция и се е запознал с
отношенията ми в интернет - това е вярно. Аз не
мисля, че някой може да оспори факта, че той е
действал разумно и че е бил прав. Това е право на
всеки, за да защити семейството си.
Моля те, не се опитвайте да се свържете с
мен или да ми пишете, защото ако това се случи
аз ще бъда принудена да защитя репутацията и
достойнството си, както и семейството ми и
децата ми по начина, по който намеря за добре. ”
Тъй като, и нейното идване в офиса, и нейното
писане, и обещанието ù за първи път да ми предостави разпечатка от нейните банкови сметки в близките
дни, и целувката, с която се разделихме, приех за
промяна в нейното поведение, още на вратата ù обе153

щах, че на следващия ден ще ù занеса забравените
вкъщи парфюми.
На следващия ден, излизайки от Министерски
съвет, където имах работа за кратко, ù изпратих следния SMS: „Твоите неща са в колата ми. До десет
минути можеш да слизаш да ги вземеш от долу.
Ако имаш готовност обади се да кажеш.”
Тя: „Аз не съм вкъщи, даже много далеч, в
Люлин. ”
Аз: „Парфюмът е в колата, ще се развали от
горещината. След това отивам в офиса на туристическата агенция, когато имаш възможност
обади се, ако мога ще мина.
От Люлин можеш да дойдеш с метрото. ”
Изключването на нейните телефони за една
седмица бе прекъснато за секунди след два дена с
изпратени от нея две съобщения – на нашия син, с
което му съобщава колко ù липсва, и на мен: „Много
се извинявам!”. Тя твърдеше, че е извън София сама
на почивка. Може и да е така, но кому бяха нужни
тези изпълнения? А на почивка по този начин ли се
тръгва? Внезапно? Съобщавайки, че е в Люлин, защо
не спомена за почивката, ако въобще тогава я бе планирала? Защо в същия ден, часове по-рано, един от
нейните „приятели” трябваше да ми съобщи за нейна,
неизвестна на мен, връзка? Само желанието ми да
приключи тази история ме караше всеки път след
което и да е нейно поведение, което изглежда нормално, ме караше да помисля, че тази история стигна
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до своя край. Имах чувството, че срещу мен се води
мащабна война. Война, в която, не знам защо, тя се
бута. Не ми се ще, и за миг не съм допуснал, че това е
нейното дело, нито може да е нейно желание.
Случайно или не, тази ескалация в нашите взаимоотношения съвпадаше с ангажимент, който приех
само десеттина дена по-рано от проклетото ни посещение от прословутия гост. За първи път, и то не
майтапчийско, на откриването на общото събрание на
националнопризнатата работодателска организация, в
която членувам, аз произнесох думите: „Ако някой
ви каже, че имаме държава, кажете, че е слух.
Слух, слух, но, както казва една приятелка, много
разпространен.”. Ангажиментът прозвуча в моята
реч, но бе формулиран с решението на Общото събрание, отнасящо се към единодушно получен мандат
от Общото събрание да се води агресивна политика
срещу сегашното държавно управление. Мандат, който ме задължава като член на това ръководство или
да подам уставка, или да изляза на открита борба в
интерес на тези предприемачи, които представляваме.
Нищо в този живот не ме плаши. От ранна възраст смятам, че съм си оправил сметките със страха.
Твърдението, че смелият умира веднъж, а страхливеца всеки ден, бе най-често изричано от мен, когато
става дума за дълга на всеки да има обявена гражданска позиция. Винаги съм бил на мнение, че този, който не го плаши смъртта едва ли може да го плаши
нещо друго.
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Въпросът за живота и смъртта е един от историческите въпроси, които тормозят хората. Възникнал е още в ранния стадий на появата на човека в
такова качество в историята на живата материя. Вероятно този въпрос ще продължава да е от загадките,
които ще продължават вечно. Усилията на човечеството би трябвало да подобрят годините на живота и
да удължат жизнения период от този живот, а не да
продължава да се търси начин за овековечаване. Докато усилията за повишаване на качеството на живота
неминуемо винаги може да се овенчае с успех, то
увековечаването, независимо колко абсурдно е това,
ще означава обезсмислянето на този живот.
Не намирам за нормално да продълважаме да
гледаме към смъртта толкова лошо, когато безрезервно вече всеки от нас приема за радостно раждането.
Когато пада този страх от смъртта, падат всички други страхове. Тогава човекът е свободен. Свободен в
истинския смисъл на думата и именно за това ще
престане да търси да компенсира комплексите си със
заместители. Тогава всеки приема всички ограничения, произтичащи от приети от него задължения,
всичко друго, но не и накърняването на неговата свобода. Това не са бисери, измислени от мен – това са
очертанията на моята философия в живота.
Когато говорим за изкореняване на страха
трябва да имаме предвид да не живеем в страх, независимо дали е осъзнат или не. Когато страхът е в
подсъзнанието, тогава той изяжда от свободата ни.
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По същия начин може да се гледа въпросът, когато
страхът засяга нас т.е. се страхуваме за себе си. Иначе
нормално да се страхуваме за обекта, който е извън
нас. Страхуваме се за децата си, за престижа си и т.н.
За мен не е приемливо, когато обекта на нашите
страхове е материална вещ. Когато хората се страхуват за вещите си, те са още по-малко свободни.
Един приятел все споменаваше, че не бива да се
отнасяме към живота по подобен начин, по който се
отнасят наркоманите към дрогата. Тогава ще се страхуваме за живота, а в резултат на това едва ли ще
можем да живеем. В този случай хората живуркат и
не напипват смисъла на живота.
Независимо, че всеки от нас вероятно ще отговори по различен начин на въпроса „Какъв е този
смисъл?”, предполагам общото в правилните отговори може да се сведе до това, което д-р Лидиянов
формулира по този начин: „да се сведе до минимум
дистанцията между вътрешния Аз и Аз-а, който
е лансиран в публичното пространство или желан
да бъде такъв.” От тук бихме могли налъпно да оправдаем защо трябва да сме прозрачни.
Един от тримата, които са подписали писмо на
заместник министър-председател, което явно засегна
интересите на управниците, описа реакцията им:
„Изпратиаха единия на екскурзионно пътуване
/арест/, а мен ме спукаха от данъчни ревизии, а по
отношение на ... /има предвид мен/ - трудно можеш да изплашиш куче с кренвирш, затова вместо
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държавните контролни органи, тръгна да се разправя с него министъра на културата”.
Хубава метафора спрямо мен използва този
приятел. Той има предвид моята професия като причина за различен начин на разправа с мен. Аз не се
противопоставих на неговото изтълкуване, защото
нещо такова сигурно е имало. Само възразявам, защото смятам, че причината главно може да бъде търсена, не толкова в професионалните ми умения, колкото във високата степен на прозрачността, която
характеризира моя живот. Аз не правя на тъмно това,
от което се срамувам да върша на светло т.е. да бъде
достояние на всеки друг. Това звучи красиво, но
изисква да платиш доста висока цена. На такъв човек
не е много лесно да завърже интимни връзки. Той е
предсказуем, следователно не го бива в битки, които
се решават главно с удари под кръста. Кой знае, може
би и това, което ми помогна да се оперирам от омразата към който и да е човек. За компенсация все се
убеждавам в омраза към системи, които допринасят
за озлобяването на човека или го подтикват към непристойно, и понякога престъпно поведение. Това не
ме прави лесно приемлив от другите. Когато си прям
и не се опасяваш да назовеш нещата с истинските им
имена, може винаги да си интересен, но в много поредки случаи - възприет. Това е високата цена, за
която става дума.
Веднъж Здравко Желязков /Ритон/ през ранните
години на т.нар. преходен период, се обърна към мен
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и ми каза: „Даваш ли си сметка, че сега, когато
почти всеки укрива част от доходите си, никой не
смее да ти довери счетоводството на неговата
фирма. Такива хора в този случай ще се обърнат
не към приятел, а към счетоводител, който не се
бори за коректна отчетност. Ти много афишираш
позиция, която те лишава от хляба ти.” Донякъде
в подобна ситуация попаднах, когато изразих моето
неодобрение на отнемането по негова заповед паспорт на бивш министър-председател. Той изрази
учудване как защитавам един, чиято политика аз критикувах непрестанно. Когато опитах да защитя позицията си, че трябва човек да бъде на принципна позиция, независимо в чия полза е, той ме обвини, че съм
Екзистенциалист. Независимо от нееднозначното
отношение към този прокурор, за мен ще остане от
високоморалните, които познавам, за „анти”-то в
позицията, с която бе известен, намирах оправдание в
неговото потекло и житейския му опит.
Непартийната ми обвързаност винаги я е смятал за плюс в моя живот. Докато партийната обвързаност ангажира другите с обществени дела, за мен не
бе нужна, за да имам прекалена ангажираност в публичното пространство. Политическата ми позиция
винаги е била ярко изразена, но винаги е била изчистена от пристрастността, която съдържа тесни партийни или лобистки интереси. Такава позиция, нито
подходяща, нито би могла да бъде ефективна на тези,
чиито поглед е насочен към някаквъв пост или длъж159

ност. Разделих се с такъв поглед още в младежките си
години. Винаги предпочитах да спечеля привърженици на идеите ми, отколкото лично на мен.
За това намирах себе си в силна конфронтация
в сегашното управление, въпреки липсат на каквато и
да е заплаха на тесните ни интереси. Аз още в първите седмици на това управление видях опита на създаване на нов модел, който застрашава развитието на
страната ни. А след ироничното ми изразяване, че
„Ако някой ти каже, че имаме държава, кажи, че е
слух”, тясно името ми започна да се свързва с една
личност, която бе окаляна в резултат на усилието на
цялата държавна машина и други центрове, отразено
в тенденциозните медийни политики.
Точно в този период, през който за първи път
активно се ангажирах с конфронтиращи държавното
управление мероприятия, любимата ми критикуваше
моите действия, като че ли не се вписваха в досегашната ми позиция.
„Поне да имаш финансова изгода”. С тези думи тя ме изненада една сутрин. На въпросите ми „Кога съм потърсил от някой да ми плаща за моята
гражданска позиция?”, „А от кога ти мислиш по
този начин?”, имайки предвид до тогавашния момент неизвтесния ми кръг от нейните „приятели”, тя
репликира: „Никой не одобрява връзката ти с него”. Тогава не отдадох голямо значение на този разговор. Тя, ту иска да ù прехвърля притежаваните от
мен имоти, ту изразява съжаление, че не е заделила,
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без моето знание, пари от големите обороти, които
реализирахме, занимавайки се с търговия. Когато
видях, че в социална мрежа в интернет тя членува в
няколко групи, измежду които една в подкрепа на
този заместник министър-председател, който смятам
за главно реализиращ модела, който критикуваме, бях
толкова шокиран, толкова колкото от тайнствените ù
интернет връзки.
Не, не ми се вярва, че тя осъзнава какво прави.
Тук важи често спомената от мен уникална позиция,
взаимствана от Библията: „Господи, бъди милостив
към тях – те не знаят какво вършат!”. Тези думи,
които Исус Христос ги е изрекъл, са модел на човешко поведение. Модел, за който хората са мечтали от
преди две хиляди години. Тези думи са изречени по
отношение не на който и да е, а по адрес на тези, които са забили пирони в неговата плът. Без да изглежда
прекалено преувеличено, представете си ние хората
да успеем по такъв начин да отговаряме на другите,
които грешат по наш адрес. Как бих могъл, след като
целия си живот пропагандирах такова поведение, да
се отнеса различно към тази, която представлява голямата ми любов.
Материалното не е било значимо в модела на
нашата семейна общност. Аз не броя пари, с яростна
омраза към капитала и за миг не съм и помислял и/
или действал в зависимост от материалното състояние или интерес. А не помня тя някога да е възразила
на това. Тя не е от жените, които са привлечени от
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накитите. Още в началото, дори преди да имаме
окончателното решение за съвместно жителство, е
приела, по моя идея, тя да плати моята халка, като аз
купя нейната. Е, това винаги, когато стане дума заслучая ù даваше възможност да претендира, че е платила за мен повече, отколкото аз. Възхищението ù от
подаръци-бижута, купени от мен по някакъв повод,
не се различаваше особено от случаи, когато подаръкът е различен.
Ние гледахме да живеем скромно. Да изключим всякаква екстравагантност, както в обзавеждането, така и в облеклото, и други необходими за живот
условия и вещи. Предпочитах винаги да купя нова
кола от по–нисък клас, от колкото със същите пари
потебена такава от по–висок. Нито в моето поведение, нито в нейното може да бъде посочен елемент на
показност и гъзарство. Винаги бях загрижен да разполагаме с най-съвременната техника като още в началото на осемдесетте години вече разполагахме с
компютър, видео, аудио уредба, цветен телевизор и
т.н. Още повече се грижих да имаме найсъвременното обзавеждане, главно в кухнята и това,
което осигурява по-малко заетост в домакинството.
Това не трябва да се тълкува, като жест към любимата, след като в това вече е споменато, че главно тя е
ангажирана. Това е отражение на моето разбиране на
формулиран, може би не само от мен, икономически
закон - „Степента на развитие на едно общество
е обратнопропорционал-на на необходимото об162

ществено време, изразходвано за придобиване и
обработване на продуктите от първа необходимост”. Също така не би могъл да си последовател на
пълното равноправие между двата пола, ако не осигуриш, и теоритична, и практическа възможност на
жената по-малко време необходимо за нейната ангажираност в домакинството.
На практика този подход не винаги оправдаваше разходите. Три случая са показателни, както за
допусната от мен грешка, така и за скрит комплекс в
нейното поведение. Веднъж купих от чужбина една
плетачна машина, за която тя много настояваше, а в
последствие бе превърната в паметник и не бе използвана. Същия случай, когато трябваше да купим второ видео, защото често използваното от дъщеря ни
видео не ù даваше възможност да направи необходими за нея записи от сателитни канали. Видеото дори
не бе инсталирано. Третия случай бе, когато подменихме току-що купена съвременна машина за почистване с новопоявилата се на пазара „Рейнбоу”. Тя
прояви интерес към всички части, който бяха предназначени към тези, които професионалистите се
нуждаят, за да предлагат такава платена услуга на
пазара. Тези приставки нито веднъж не бяха дори
монтирани. Нарекох това „скрит комплекс”, защото
едва сега чета нейното признание, писано от нея след
раздялата: „Когато чух отправеното към майка ми
преложение да започна работа в един магазин ... аз
се радвах и помислих, че ще мога да си купувам
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всико, което искам ... когато в края на месеца разбрах, че нищо няма да получа рухнаха всичките ми
надежди.”.
Една седмица, с изкючение на изпратените две
съобщения, нейните телефони бяха изключени. Колебаейки се между това да я обявя за изчезнала и обаждането на нейния брат, за да споделя с него проблема,
приех второто.
Учудваше ме, в добрият смисъл на думата, бързата му реакция и готовността му да съдейства. Никога не съм бил с лошо мнение за него, но елемента на
учудването се засили от обективните му разсъждения
и зрелите му действия. Независимо от несъвпадението на подхода му с моите желания, видях в него лице,
което може да ми е опора за благоприятен изход.
Изходът от такъв проблем би могъл да бъде квалифициран, като благоприятен, дори когато се изключи
решаването му.
Вече проблемът не може да бъде локализиран
само в поисканата раздяла. По-големият проблем от
самата раздяла започва да се сформира в този лабиринт, в който започват да се преплитат взаимоотношенията ù, както с мен, така и с децата. Не на последно място са и тези взаимоотношения, с които тя се
обвързва с трети лица и въздействието им върху нас.
Ужасяваха ме нейните дезориентирани действия.
Възможността да бледнеят тайнствените ù действия
пред това, което предприема публично, е реалност, от
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която последиците може да се окажат фатални, както
за нея, така и за всички нас.
На първата организирана от брат ù и с неговото
присъствие среща между мен и нея, аз не можах да се
въздаржа от емоционална реакция, в резултат на която тя демонстративно си тръгна. Още в същата вечер
тя избяга от дома му, докато той беше излязал да ме
посрещне пред блока, за да получи от мен един документ.
С такива действия тя успя да го убеди, че преживява страх от среща с мен. Съзнателни ли са били
нейните действия или не, умишлени или не, те засилиха в него съчувствие към нея, което го лиши от
възможността за активно въздействие. Това не намали резултата от неговото влияние върху моето поведение.
След като при нотариуса се запозна със съдържанието на изготвенота пълномощно, което трябваше
да подпише, тя отложи подписването му за по-късен
час. Когато се върна при нотариуса вече бе провела
консултации със споменатия адвокат и друг неин
„приятел”, в резултат на които тя подписа пълномощното след корекции. Не ми остана друг избор
освен отново да приема въвличането ми в тежка и
неприятна комуникация. В края на деня, след телефонен разговор, в резултат на който тя се убеди, че не
се плаша от отправените от нейна страна, по сценарий на адвоката, заплахи, тя се съгласи, че на след-
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ващия ден ще подпише пълномощното в първоначалният му вид.
Аз: „Добро утро надявам се, че си спала добре. Аз се извинявам за станалото вчера и бих искал
днес да е начало на нов период в живота на двамата.
Моля те да не занимаваш... /дъщеря ни/. Тя е
много изнервена. Ще е добре след като подписваш
пълномощното да ù се обадиш. Аз обещавам да не
говоря за миналото, но ти обещай да спреш да ме
прдизвикваш. Срамота е да не намираме цивилизован начин на комуникация между нас.”
Тя: „ОК”
След подписването:
Аз: „За доброто начало те каня на обяд, през
който да не споменаваме за случилото се. ”
Тя: „Благодаря ти. Не се чувствам добре.
Друг път.”
Аз: „Обади се, когато искаш. Телефоните ни
безплатно, за разлика от SMS-ите. Ще бъдеш уведомена, когато се използва това пълномощно, ако
държиш на това. Жалко, че след тридесет години
се съмняваш в мен, че искам пълномощно заради
твоите банкови сметки. Каквото искам в този
живот бих могъл да го постигна най-малко по два
различни начина. За да ти напомня мисля, че
.../общ приятел/..., който казал, че доктора чука на
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порталната врата, за да се отваря, а след това
влиза от задния вход. Приятен ден.”
Една седмица по-късно аз, тя и нейния брат в
ресторанта. Целта на срещата бе да обсъдим предложени от мен текстове за споразумение. Такива биха
могли да я успокоят според брат ù. Все пак аз повярвах на нейните думи: „Исках да изчистя себе си от
калта, в която съм попаднала.”
Подписа проектоспоразуменията след като добави едно изречение. Стиснахме си ръцете и се разбрахме на следващия ден да бъдат заверени от нотариус. Нашият син не отговори на нейното обаждане.
Също и на обаждане на вуйчо си. Тогава аз се обадих
на сина ни и поисках от него да дойде в ресторанта,
за да се види с майка си. Мина известно време и той
не се появи. На второто обаждане от моя страна, разбрах, че е в съседния салон. Момчето се колебаеше
дали да дойде на срещата. Нормална реакция е, като
се има предвив, че го информирах по-рано за целта на
тази среща. Още при появата му:
Той: „Какво става, тате?”
Аз: „Подписахме споразуменията. Утре
официално ще ги заверим. Разделяме се. ”
Той, подпирайки главата си на масата се обърна към майка си: „Никога няма да забравя този
ден.”
Тя: „Защо? Даяна и Чарлз се разделиха. Това
се случва всеки ден. ”
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Той: „Аз говоря за теб. Какво ще кажа на моите приятели? ”
Тя: „Какъв е проблемът? Колко от тях са с
разведени родители? ”
Той: „Когато са ми казвали, че и моите родители ще се разведат, аз оспорвах тяхното
твърдение. ”
Тя: „Както хората се женят, така и се развеждат. ”
Той: „Тези, които са развеждат са глупаци. ”
Тя с повишен тон, го смъмри: „Ей... ”
Аз: „Недей да викаш на детето! Остави го да
изрази мнението си.”
На излизане от заведението поисках от нея да
забави крачката, за да не ме чуе синът ни: „За бога,
разбери, че той е на такава възраст, на която не
можеш да се обърнеш нито като към малко момче, нито като към възрастен. Той се нуждае от
тактичен подход. Гледай да контактуваме по разумен начин. Надявам се с тези споразумения
окончателно да затворим страницата от последните месеци.”
Разделихме се, тя тръгна с брат си, а аз с детето
си. Още преди да тръгне колата, му личеше, че не му
е комфортно. „Тате, може ли да не се прибираме
вкъщи?”.
„Да, разбира се!”. Отвърнах без да се колебая.
Безцелно карах по кварталните улици. Когато той не
ми казва на къде да карам, аз изпитвах затруднение.
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Нямам навик да полагам каквото и да е усилие, по
каквато и да е посока, без да ми е избистрена крайната точка. На мен ми беше ясно, че двамата не искаме
да се прибираме. Тази, която ще ни посрещне или
преди влизането ще я предупредим със звънене, я
нямаше! Тя тръгна без да погледне назад от колата на
брат си. Имах чувството, че е сама и в посока, която
нито ù е известна, нито е желана от нас. Дали сина ми
споделяше това, което чувствам? Той одобри моята
идея да се разходим до летището. „Тате, мисля, че
съм сгрешил с квалифицирането тези, които се
развеждат са глупаци.”. Това значи, че и той като
мен, обмисляше случилото се.
Аз: „Не съвсем, но донякъде бе грешка.”
Той: „Аз не си дадох сметка за това, че вуйчо
ми се е развел. Той не заслужава моята обида, нали?”
Аз: „Да, но неговия случай е различен. Той
нямаше деца. Той нямаше дългогодишна връзка.”
Той: „Не трябваше, не трябваше, но тя ме
дразнеше. Тя всеки път, когато нямаше какво да
каже, ми повтаряше – „Ти си малък има неща,
които ще ги разбереш, когато пораснеш. Не е така. Аз разбирам всичко, аз знам повече от теб за
някои неща, които тя е правила и е скрила от теб.
Аз не ù ги казвах своевремнно, за да не се почувства
неудобно, а на теб не ти ги казвах, защото сигурно
щеше да стане семеен скандал ”.
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Изумително бе, синът ни ревизираше поведението си и определяше думите си, като грешни, защото не бяха съобразени с присъствието на трето
лице. Това показваше, че действително, той е с поразвита личност, за която аз не предполагах. Хората
клюкарстват, не защото споделят незначима информация, а именно защото не се съобразяват с мястото,
времето, слушателите и необходимостта насрещната
страна от съдържанието на казаното. Всяка информация е клюка толкова, колкото е споделена безцелно и
с по-малко съобразителност.
На връщане от летището спряхме на един паркинг, за да ми покаже светлинните ефекти на една
сграда. Гледайки се впуснахме в приказки, които
засягаха съвместния ми живот с майка му.
Часът прескочи полунощ, цветовете на светлинните ефекти не престанаха да се преливат и променят пред нас. Ние напрегнато минавахме от случка
на друга, от съждение по конкретен въпрос към само
заключението свързано с друг. Такъв разговор между
нас дотогава едва ли е имало. Всеки от нас демонстрираше прикриване на вътрешното си напрежение.
Опитваше се да говори прекалено спокойно, но всичките мои опити да разсея причината в момента да не
сме в леглата си, се проваляха.
Образът ù, името ù изскачаха от измежду думите, независимо за какво говорим. Имахме консенсус,
че вече е време да се прибираме. По пътя към къщи,
той с незабравим от мен загрижен тон ме попита:
170

„Тате, какво мога да направя, за да те накарам да
я забравиш?” Преди да взема думата той продължи: „
Не виждаш ли, че на нея не ù пука? А ти все мислиш за нея!” Той може би беше прав, но на мен, или
ми беше трудно да го повярвам, или не исках. Страх
ли ме е за нея, за децата, за модела, който пропагандирах и си въобразявах, че съм построил, или ме беше страх за себе си? Ако е така значи и аз изпитвам
страх, дори и да не е съзнателно.
Това, бе което прогони съня онази нощ, след
като се прибрахме вкъщи. Не толкова лесно можеш
да затвориш очните си клепачи и да заспиш, когато те
гризе чувство на безсилие, възпрепятстващо изпълнение на това, което смяташ за дълг.
Когато се върнах от вилата да ù кажа, че експериментът е свършил, нямах намерения да ù призная,
че вече знам нещо за тайнствения ù живот. Реших да
помисли, че играта за раздяла продължаваше, както
тя я е започнала. Не съвсем, трябва да променя, поне
частично параметрите ù. Без такава корекция се обезсмисли връщането ми вкъщи. Нямаше как да се оправдая, защо не ù прехвърля собствеността на апартаментите, без това да обосновава още по-груби
действия от нейна страна.
По пътя към вкъщи бях убеден, че тя ще се съгласи да говорим. Явно не бях достатъчно убедителен
и как бих могъл да бъда, като влязох в апартамента,
очевидно без куфара, с който тръгнах на вилата.
Крещях, че ми омръзват нейните капризи. Обявих, че
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експериментът е приключен, но не спрях до тук, за да
ù дам възможност да се убеди в твърдостта ми и да
обмисли позицията си. Побързах да ù предложа да
говорим. Тя се съгласи. За да не говорим пред детето
ни, тръгнахме към ресторант, близо до нас, който тя
го избра. Да избира тя мястото, както предишните ми
постъпки, определено отслабваше моята позицията.
От къде да знам, че съм пред толкова голям проблем?
До тогава знаех само за връзката ù с прословутия ни
гост. Ако знаех това, което ми стана известно покъсно, нямаше да последвам това с още грешки. В
колата, по пътя към ресторанта: „Помисли за правилата и рамката на разговора”. Без реакция. Погледнах към нея: „Любима, надявам се, че си даваш
сметка, че нещата загрубяват и може да доведат
до такъв момент, от който отстъпване може да
няма”. От паркинга до ресторанта нито дума. Аз поръчах бира, тя ракия.
Аз: „Слушам, казвай”.
Тя: „Нищо, какво да кажа? Просто искам да
се разделим”.
Аз: „Това го слушах вече. Многократно, от
повече от месец”. Това може да е краят на разговора, а не начало?”.
Тя: „Нямам друго”.
Аз: „Добре, дай да помислим върху последиците в три аспекта - обществото, децата и да не
казвам ‘Ние’, казвам Ти и Аз. ”.
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Тя: „Нищо не ме интересува. Нищо няма да
промени решението ми. Защо преди тридесет години прие решението ми, а сега не ?”.
Аз: „Не те разбирам, казваш, че обществото
не те интересува, да го оставим. Вероятно това
повече засяга мен, децата, дъщеря ни, която изгражда семейство?”.
Тя ме прекъсва: „Тя не е малка, гледа себе си,
нищо няма да я засяга”.
Аз: „А сина ни, който в пубертетски период?”.
Тя: „Кога е най-добре за децата техните родители да се разделят?”
Помислих върху високата демонстративност, с
която тя се старае да покаже нейната решителност и
отговорих: „Такъв въпрос не предполага правилен
отговор. Има някакъв смисъл да се ангажирам с
отговор, ако планирам развод. Ти си категорична,
че те в случая не те интересуват. Да оставим и
тях и мен. Да говорим за теб”.
Тя: „Страх ли те е за мен? Малко време ми
трябва и ще подредя живота си. Или се страхуваш дали ще мога да си изкарам хляба?” Каза с
иронична усмивка.
Аз се изнервих. Поисках втора бира и с постегнат тон признах : „И това”.
Аз: „Би могла да кажеш поне една причина за
настояването ти за тази раздяла”.
Тя: „Аз свикнах на свобода”.
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Аз: „Правилното е да допълниш след „свобода”, „на която ти си ме научил”.
Не те разбирам. Ти не искаш да ти се обаждам по телефона през деня и да не ти се сърдя,
защото всеки път отговаряш по-късно. Не искаш
да те питам когато закъсняваш. Не ти харесва, че
всяка вечер ти прекарваш часове пред компютъра
и ти правя забележка, че сменяш екрана, когато
вляза в стаята. Не ти харесва, че всички телефонни разговори са тайни и всеки път трябва да
тичаш в другата стая.”
Тя: „Ти не беше такъв”
Аз: „Ако това е ограничение на свободата
ти, искам да попитам: Даваш ли си сметка какво
остана от нашия съвместен живот?”
С полу усмивка тя потъна в мълчание. Преди да
тръгнем, след дълго мълчание казах: „Докато се разделим, имаш семейни задължения, които трябва
да ги вършиш.”
Тя: „Какво означава това, ще ме насилваш
ли?”
Само я погледнах възмутено.
Не можах да заспя, докато възстанових детайлите от тази среща и всяка дума от разговора. Вече
няма място в пепелника, да изгася цигарата си. Какви
са приликите и разликите между оная среща, която
предписваше нейното напускане на дома ни и тази от
вчера, след която отново не мога да спя. Тогава също
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не спах, почти цяла нощ. Мислих как тя би могла да
спи...
Дали наистина тя е там, за където бях информиран от не толкова доверено лице. Сега знам къде
ще спи. В наше жилище. На нейното легло, но това не
ме успокоява, че тя е в по-голяма сигурност. Сега аз
знам почти всичко за тайнствения ù живот. Сега тя е
по-далеч, и от мен, и от децата, и от себе си.
Тогава демонстрираше увереност, а сега ù личеше отчаяността.
Тогава отидохме в и си тръгнахме от заведението заедно, за да се разделим вкъщи.
Тогава разговаряхме насаме, всеки от нас бе с
различен план за бъдещето. Аз – мислех как да се
сдобрим, тя - как да се разделим, за да обмисли множеството от предложенията за брак, отправени към
нея.
Сега всеки от нас бе дошъл от различни места,
за да се споразумеем пред брат ù и поехме по своите
пътища. Дойдохме с единен план – споразумения,
уреждащи раздялата. Сега няма онези адресати, на
които ще съобщи, че всичко върви по нейн план, за
да получи от тях одобрение.
Не трябваше да допускам нашият син да оформи в себе си негативно отношение покрай нея и към
нейния род, към хората от националността, която тя
противопостави на нашата, и въобще към жените. За
това трябваше да променя у сестра ù, която бе солидарна с нея, погрешната представа за проблема ни. За
175

това бях принуден да й изпратя част от известната ми
нейна кореспонденция.
От месеци не бях виждал сина ни толкова радостен. С братовчедите си до зори приказваха, смееха
се. Дори когато разговаряше с леля си за проблема,
спокойно изрази умерено осъждане на майка си. Коментирайки успеха ми да измина почти шест километра пеш в разходка по крайбрежието на р. Темза,
той каза: „За да не те боли кръста, причината е, че
намери с кого да споделиш проблема” /имаше предвид леля си/.
На следващия ден след връщането ни в София
със SMS-и:
Аз: „Разговорът с теб ми беше приятен, въпреки моето чувство, че или до теб имаше някой,
или ме записваш.
... /обръщение по име/ ... оказа се, че имам да
ти кажа много неща и може би и ти също. Не
използвай ... /сина ни/.... Той, като сестра си, и до
скоро беше и ти, са моя слабост. Обади се.”
На втория ден:
Аз: „Здравей. Всяко обаждане на ... /сина ни/
..., за съжаление, го изнервя. Дистанционно той се
лекува т.е. без той да знае аз контактувам с психолог и действам по лекарски указания. Ако не разбираш за какво става дума, мога да ти обясня подробно, ако го обичаш наистина трябва да държиш
за неговото психическо равновесие.”

176

Като че ли нарочно избягваше отговор чрез
SMS-и. А разговорите по телефона вече не приключваха за секунди, а траеха минути. Това за пореден път
ме заблуди. На срещата тръгнах с убеждението, че ще
разговаряме за децата, както и за по-нататъшни цивилизовани стъпки в процеса на раздялата. От влизането ù в заведението ù личеше напрежението, което
прикриваше намеренията ù. Поиска от мен да изпратим на нейната сестра SMS. Тя ù писа от моя телефон: „Аз и сестра ти пием бира за твое здраве.”.
Това беше добър знак – значи въпреки че не отговаряше на обажданията на сестра си, тя не ù обръщаше
гръб съвсем. Но изведнъж нещата се промениха:
Тя: „Подписаните от мен споразумения нямат никаква юридическа стойност. ”
Аз: „Хубаво, да не се връщаш към по-ранната
ти версия за правата в несъществуващия „Европейски закон”? Мислех, че вече си разбрала, че такъв закон няма. Най-много може да искаш да уредим нашите взаимоотношения по българското
законодателство. ”
Тя: „Ще разкажа по телевизията страданието на една чужденка, омъжена за българин. ”
Аз: „Това е ново. Няма ли да престанеш да
мислиш в тази насока? Не смяташ ли, че твоите
съветници до сега те подтикнаха да вършиш само
това, което най-много ти вреди? ”
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Тя: „E-mail-ите и чат-овете, с които разполагаш, не представляват никаква стойност и не
мога да бъда осъждана от никой за това.”
Аз: „А не ти ли е достатъчно какво мислят
за тебе твоите деца? И евентуално приятелите,
ако се запознаят със съдържанието им?”
Тя: „Това е личният ми живот и никой няма
право да се намесва в него.”
Аз: „Да, личен живот, когато нямаш семейни ангажименти, когато не дават лош пример на
подрастващо дете.”
Разговарях по телефона с нейния брат. Той ме
успокои и ме посъветва да я задържа с по-приятна
тема на разговор. А по повод телевизионната възможност, той ми сподели, че тя вече се е отказала от
тази идея. С помощта на две хапчета за успокоение
успях да се сдържа почти три часа. За съжаление нищо не се промени. По-късно, за да оправдае смяна на
патрона на външната врата на жилището, което ù
предоставих, се възползва от моето посещение в нейно отсъствие, за да измисли и ме обвини в кражба, за
която подаде жалба в полицията.
Списъка на обявените от нея откраднати вещи,
обосноваваше да бъде явно наречена „лъжкиня” в
думите на сина ни, който ме придружаваше, когато
бях там в нейно отсъствие. По-късно, за да даде жалба в друг районен полицейски участък, измисли, че
съм я заплашил с убийство по телефона, когато тя се
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разхождала в градина, намираща се на територията на
въпросния полицейски участък. Това може би бяха
хрумванията на неин „адвокат”. Явно, юридическите
знания не му стигаха, за да разбере, че за кражба не
може да става дума, след като собствеността на жилището е моя и жалбата не би могла да ù осигури
правото на смяна на патроните. А по отношение на
втората жалба, как не му стигна акъла да разбере, че
както на телефонните разговори, така и на SMS-ите
полицията, с мое настояване, може да направи разпечатка, която доказва лъжата в жалбата. А тя как не се
сети, че използваните думи в измислената заплаха, не
се вписват в моята реч.
По ирония на съдбата аз, който през целия си
живот посочвах като пример за неистинска любов
семейните разправии в съд, за съжаление, ще бъда
подложен на точно такова изпитание.
Това как ще продължи обявената от нея и подстрекавана от такъв „адвокат” война срещу мен, ще
определи дали тази книга ще има продължение със
заглавие „Скандалът”.
Въпреки всичко, което стана и което може да
стане, за мен любовта ще остане най-висшата форма
на взаимоотношение между хората. Моралната ценностна система не би трябвало да бъде подменена,
независимо от неадекватното, което получаваме когато действаме благородно, щедро, прекалено отдадено
и до край наивно и отстъпчиво, за да запазим любимия, и децата ни, и приличието си.
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Във взаимоотношенията между двама души винаги съществува трети. Последният не е задължително винаги да е едно лице. Дори може въобще да не
бъде човек. Когато в триъгълника третият е един човек, той е любовник/ любовница. Такъв триъгълник е
най-непосредствена, проста форма, при която раздялата между двамата, като че ли, е естествен край и не
знам дори дали въобще е болезнена.
Най-сложния триъгълник е този, в който срещу
двамата стоят множество лица, преплетени с многобройни системи, състояния, фактори, сложни процеси
и взаимоотношения. В такъв триъгълник не сме само
ние, аз и любимата ми, а множество двойки партньори в света. Сложността на взаимоотношенията между
двамата в такъв триъгълник, предполага по-големи
усилия, както за структурирането на взаимоотношенията между тях, така и за необходимостта от непрекъснато възпроизводство на тези взаимоотношения.
Тук, както и в по-опростени форми, качествата, които
са играли съществена роля при възникването на връзката между двамата, с течение на времето, губят значението си. Именно за това положените усилия, за да
не се откопчат един от друг, трябва да породят нови,
качествено различни моменти, които подхранват
привлекателността между двамата, тъй като количественото натрупване не би могло да бъде забелязано
от другата страна.
Традиционното семейство черпи допълнителни
фактори за продължителната обвързаност от благос180

ловията или вечността на брака. А семейната общност подобна на модела, за който се постарах да бъде
изграден, се нуждае от непрекъснатите усилия на
двамата.
От тук не съм сигурен, че до края на живота ми
ще се разделя с чувството за вина за раздялата. Партньорството в семейната общност е подобно на двама,
които карат велосипед Тандем. За да се поддържат
скоростта и равновесието, забавянето на въртенето на
педалите от единия, налага компенсиране на това
чрез увеличаване на полаганите усилия от другия.
Моите сили не са били достатъчни, когато тя спря
въртенето, затова велосипедът падна.
Нито аз, нито тя вече ще имаме възможност да
преживеем това, което сме преживели заедно. Но
разликата е, че аз съм в по-превилигировано положение. От една страна аз не загубих децата си и вероятно по-голямата част от нашите досегашни приятели, а
от друга, която е не по-маловажна, че живеем в мъжко общество. Общество, което едва ли ще пропусне
възможността да я постави, за съжаление, в положение, от което повечето “обожатели” ще се възползват
от нея като хиени от плячката си.
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Ако се върна в онези години,
не бих избрал пак никоя друга –
с Нея градил бих пак нашия Замък,
в който децата ни са песента ни.
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