
25.7.2016 Писмо до там, където ти си

        Тази история, Руске, ми я разказа преди много 
години майка ми и все се смеех на нея. Имаше тя 
далечна братовчедка, титулована Гина Парашутист-
ката. Защото,пътувайки веднъж с влака за събора 
на едно село в Дефилето, разбрала, че всъщност 
там спирка няма! Ужас- докато слезе в съседния 
градец и се върне пешком до онова 
високопланинско село- той, съборът, може и да 
свърши!
         И щом понамаляла скоростта по стръмнината, 
Гина-решителна, та безумна- скочила в движение 
от влака! Народът запищял, спирачките заскърцали
и движението по спешност спряло над бездната на 
Дефилето!
         Търкаля се, та чак хвърчи надолу Гина нашата
като в ужасна анимация: през глава; през рамо, 
странично, в кълбо назад крака премята- кога как 
дойде- спирането й е невъзможно!
         Цялото служебно множество и пътници-
смелчаци се засривали след нея- коѝѝ  с умисъл да й 
събират кокалите, коѝѝ  сеир да не изпуснат 
уникален!
         Ето: вкопчили се един в друг за шинелите 
уловени- за опора и от ужас- като двойна статуя се 
свличат машинистът и началник-влакът и на два 
гласа реват:
        -Що така, ма-а, девойкьо-о-о?! У затвора че ни 
вкараш, ма-а?! Ние жени и деца имаме-е!
        -И майки, ма-а-а!- рев на стар ерген 
мултиплици- ра  Дефилето!
        Но- на път са да ги изпреварят свличащите се 
след тях- полосата на кондукторите, до един 
наскачали от влака! А след нея- по-безредно- и 
останалите смели пътници- авантюристи.



       И всеки в своя си облак пепел и килим-сипей от 
бял, остър камънак!
      Чак сега някак Гина се опомнила, схванала 
каква паника е взривила, а даже и на крака се 
завъртяла, та се позакрепила в подножието на 
допълзяващата я жива и каменно- облачна лавина. 
Чистосърдечна и невинна, но видна; като Жана д’ 
Арк, им викнала:
       - Чичеве, бе, я съм за събора, а вие- къде така !?
Скочих тука, щото спирка немаше, па селото- е го, 
е: отсреща, през реката! Да ви водя ли и вас на 
събор у нашите, щом до тук сте дошли !?
        Изумление ! Вцепенение !
        Но то бързо се изродило в псувни, проклятия и 
каменомет !
        Надушва нашата Гина риска и светкавично в 
бяг се впуска ! А цялата била в ситно- нацепени 
рошави дрипи от скалния сипей аранжирани. Сякаш
кактуси из телесата й са прорасли. А чорапите й- 
същия екстравагантен, ултра- моден днес фасон: 
здраво място се не напипва из навалицата от 
бримки и дупки!
        И, колкото по- бягала към лудата си цел- 
празненството в селото; по- се отърсвала от 
парцалчетата. Сипели се те след нея, като 
фантастичен листопад след бягаща есенна топола !
И в тоя си авангарден стайлинг, право на хорото се 
уловила и се разиграла, а сборяните се пускали и 
като от чумава се пазели !
        Сама съм в купето. И на глас почти ти 
заразказвах за колоритната ни роднина с прякор по 
случая Гина Парашутистката.
        Защото- исках да те „видя” ! как се смееш 
срещу мене- щедро, отмятаща назад глава, с оная 
буйнала, тъмна, голяма коса! Великата ми радост 
някога- смехът ни! Бяхме като еталон за луд смях и 
още ми припомнят ония, които са ни гледали да се 



смеем, унесени в измислиците си…В един отнасящ 
ни към селото ти вечерен влак; по пътя към уюта, 
безгрижие- то и етюдите- твоят „дом без съседи и 
вътре ние- двете веди, фантазии споделящи”.
       Но- вече 25г. как в действителност те няма.
       …И сега е висок, златен летен залез…
       И съм сама ( но с теб !) в купето !
       И с мокро лице срещу слънцето се смея !
       Но сега е смях по спомен…И за да оживееш ! 
Пожизнена спътнице.
        Благословена съм с една младост, минала с теб
(„искрени, истински, мислещи само на глас”), а това
е неописуем вид безсмъртие.   
 
                                           
               


