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1.
(Чуват се звуци от пътуващ влак.

Звуците заглъхват.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.

* * *

Стара жена.

Оставя на пода малка чанта.

Легло с бели чаршафи.

Малко прозорче, високо на стената.)

Е!

Изглежда това е началото на края.

Какъв прекрасен подарък за остатъка от 

моя живот.

Не е ли великолепен?

Чудесен е, нали?

(Галейки чаршафите.)

Ммм.

Колко хубави чаршафи!

И това бяло.

Красиво е.

Излъчва някаква невинност.

Някаква странна простота.

Сякаш всичко е толкова просто.
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Сякаш пък нещо може да бъде толкова 

просто.

(Заглежда се към прозорчето.)

Мисля си, че можеше да бъде и по-добре.

Но съм благодарна и на това.

Да не си помислите,

че съм някаква неблагодарница?

Някоя от онези вечно мрънкащи жени,

на които никой и по никакъв начин

не може да им угоди.

Радвам се на живота.

Радвах се на живота.

Мисля си, че имах хубав живот.

(Сяда на леглото.)

Животът е хубаво нещо.

Дори и в миговете,

в които ни наранява.

Сигурно ви е омръзнало да слушате

най-различни истории.

За любов.

За предателство.

За борба.

За... ъъъ...

За...

За какво ли не.

Всякакви истории за всякакви неща.

Всеки човек ги има в изобилие.

И сигурно тук ви засипват с тях.
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Не знам как живеете с тези истории.

Аз не бих могла.

Не бих издържала

на толкова много истории.

Биха ме задушили.

Бих повръщала,

ако всеки ден слушам едни и същи, банални,

слушани до втръсване истории.

Стигат ми моите.

Нима не са достатъчни?

(Замисля се.)

Мисля, че бях щастлива.

Имах хубав живот.

Като малка много обичах да танцувам.

Танцувах по цели дни и цели нощи.

Танцувах вкъщи.

На двора.

В училище.

На улицата.

На спортната площадка.

В сънищата си.

Не спирах да танцувам.

Животът ми беше един прекрасен танц.

Аз бях като едно духовно перо,

подхвърляно от емоционалния вятър

на безкрайните копнежи.

Мечтаех да стана балерина.

Всички знаеха, че ще танцувам балет.
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Майка ми.

Брат ми.

Сестрите ми.

Бабите ми.

Дядовците ми.

Всички.

Само баща ми тайно се надяваше

да стана актриса.

И когато пораснах

и всички очакваха да стана балерина,

най-неочаквано за тях

и за самата себе си,

изненадах всички

и станах актриса.

Само баща ми,

без никаква изненада,

беше доволен

от избора ми.

Но истината е, че се бях

влюбила в театъра.

Невероятната му притегателна сила

ме беше пленила

и аз се превърнах в негова робиня.

За цял живот.

Обичах да бъда на сцена.

На сцената се чувствах жива.

Превъплъщавах се във всяка роля,

сякаш това наистина бях аз
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и сякаш това щеше да бъде

последната роля,

която някога щях да изиграя.

Вярно е, че понякога

от прекалената вглъбеност

в ролите, забравях за

истинския си живот.

Но колко по-реално беше

всичко на сцената.

И усмивките.

И целувките.

И сълзите.

Дори и онези моменти,

през които нищо не се случваше.

Дори и паузите бяха истински.

Можеха да се усетят.

Да бъдат почувствани.

Колко красиво беше мълчанието.

Онези погледи.

(Замисля се.)

В колко часа е закуската тук?

В осем и половина?

Ааа, добре.

Чудесно!

Направо прекрасно, бих казала.

Обожавам чай от лайка.

Флорес Камомиле.

Лайката има
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невероятни лечебни свойства.

Препоръчвам ви да пиете

чай от лайка, ако имате

камъни в бъбреците или в пикочния мехур.

Помага и при хемороиди.

Споменах ли ви, че бях актриса?

Споменах ви, нали?

А като се замисля,

че можех да стана балерина

и никога да не изживея

тези невероятни мигове на сцената.

Направо не ми се мисли.

Не че понякога не съм се

замисляла какво ли би било.

Кой не се е замислял

понякога какво би било,

ако беше направил не това, а онова?

Всички се замисляме.

И по това си приличаме.

Всъщност, това е само едно

от многото неща,

по които си приличаме.

Ние хората си приличаме

по много повече неща,

отколкото си мислим.

Ние сме почти еднакви

и в същото време

толкова различни.
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Сигурно се отегчавате да слушате

историите на толкова много хора?

Да ви кажа честно,

и аз бих се отегчила.

Полазват ме тръпки

само при мисълта

за нещо подобно.

Как издържате?

Вземате ли лекарства?

Или всичко е въпрос на психика?

Играете ли роли пред пациентите,

като при нас в театъра?

Този съчувствен поглед в момента

добре изиграна роля ли е

или наистина

изпитвате съчувствие

към една стара изкуфяла жена,

не спираща да говори глупости?

В колко часа се обядва тук?

В дванайсет и половина.

Страхотно!

Нямам особени претенции към храната.

Мога и да не ям.

Правила съм го и преди.

Когато трябваше да отслабна

за някоя роля

съм имала периоди,

в които не съм се хранила с дни.
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Животът е хубаво нещо.

Макар понякога да ни прави нещастни.

И така,

никога не станах

професионална балерина,

но станах актриса.

Сцената беше моят живот

и моят живот беше на сцената.

Раждах се и умирах на нея.

Влюбвах се.

Смеех се.

Плачех.

Но винаги давах

всичко от себе си.

Искам добре да запомните това,

дори и нищо друго

да не запомните за мен,

запомнете поне това – 

винаги давах всичко от себе си

на сцената.

Абсолютно всичко!

Затова, може би, понякога,

нямах сили да живея извън нея.

Сцената взимаше всичко от мен.

Но и ми даваше всичко.

Не мога да се оплача.

Знам, че можеше да бъде и по-добре.

Но съм благодарна и на това.
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Не се оплаквам.

Не мрънкам.

Не съм седнала да се самосъжалявам.

В колко часа е вечерята?

В осемнайсет и половина?

Чудесно!

Вечеряла съм в страхотни ресторанти.

От онези с вечно усмихнатите сервитьори.

С прекрасните цветя на масата.

С ароматни свещи в златни свещници.

С приятната музика.

С невероятния аромат във въздуха.

С прилежно изгладените салфетки.

От онези, в които сервитьорът

се обръща към теб с „госпожо“.

„Какво ще желаете, госпожо?“

„Разбира се, госпожо.“

„Каквото пожелаете, госпожо.“

От онези, в които

дори изкуствените усмивки

на персонала са истински.

Като в театъра.

И няма значение

какво консумираш:

вилетски ентрекот

със сос „Лионез“

и „Божоле“

или просто



ДЕНЗЪЛ РЕБЕЛОВСКИ

14

пълнени чушки с ориз

и айрян.

Хората се държат дружелюбно с теб.

Сякаш те познават отдавна.

Усещаш, че можеш

да им се довериш.

Дааа.

Хубавите спомени са невероятно нещо.

Понякога ме натъжават.

Но винаги ми припомнят коя съм.

Подсещат ме.

Като малко листче,

залепено на хладилника.

Само че това листче

е забодено с карфица в сърцето ти.

Нима стана време?

Колко е часът?

Знам. Знам. Знам.

Много се разприказвах.

А историите уморяват.

Чуждите истории уморяват.

А вие сигурно имате

и друга работа,

освен да слушате моите бръщолевения.

Елате някой път пак да си поговорим.

Ще ми бъде приятно да ви видя отново.

Няма да правя безнадеждни опити

да ви намеря
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в този бял лабиринт на отчаянието.

Знаете къде съм.

До края на живота си ще бъда тук.

И ще ви чакам.

Довиждане!

(Чува се отваряне и затваряне на врата.

Жената става от леглото

и вади от чантата си снимка на мъж в рамка.

Закача я на стената.

Гледа снимката.)

Защо ме остави тук, синко?

При тези чудовища.

Дори и една история

не могат да изслушат

като хората.

Гледат те и ти се пулят насреща.

Мислят си, че им вярвам.

Не им вярвам, синко.

Знам, че ще дойдеш, сине.

Знам.

Когато намериш време.

Когато ти е удобно.

Не те притискам.

Не искам да се притесняваш.

Знам, че ще дойдеш.

Обичам те, сине!

Лека нощ!

(Сцената се затъмнява.)
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2.
(Жената седи на леглото.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.)

Здравей, Мария!

Каква приятна изненада!

Всъщност, очаквах да дойдеш да ме видиш.

Как е, Давид?

Защо не дойде?

Зает е, така ли?

Нищо.

Другият път той ще дойде.

Как я карате?

Добре ли сте?

Аз започнах да свиквам с режима.

Донякъде.

Тук всичко става под команда.

Ставаме под команда.

Ядем под команда.

Ходим до тоалетната под команда.

Лягаме под команда.

А ако не изпълняваш командите – 

има наказания.

Да, знам, че малко прилича на затвор.

Но в затвора попадаш,
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защото си извършил престъпление.

А единственото престъпление,

което сме извършили всички тук, е,

че сме остарели.

Загубили сме младостта си.

Как е Давид?

Добре ли е?

Много се радвам.

Знам, че го обичаш.

И аз много го обичам.

Сестрите ни тъпчат с успокоителни,

за да бъдат спокойни самите те.

Чувствам се като в болница.

И да.

Старостта е болест.

Която, за съжаление,

не може да бъде излекувана.

Има само един единствен лек за нея.

(Шепнейки.)

И това е смъртта.

Да.

Храната е хубава.

Ако си животно.

Ако си поне малко човек,

може би няма да ти хареса особено.

Вие как се справяте?

Храните ли се редовно?

Добре ли се храните?
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Ядете ли плодове?

Човек има нужда от

витамини и минерали.

Много ми липсва

чаят от лайка.

Донесла си ми една кутийка.

Много ти благодаря!

Ах, колко те обичам!

Милата ми снахичка.

Но трябва да я скрия,

иначе ще ми се скарат,

дори може и да ме накажат.

И чаят ще ми излезе през носа.

Давид защо не дойде?

Да, да, зает е бил.

Нищо, нищо.

Другият път той ще дойде.

(Пауза.)

Самотно ми е тук, Мария.

Липсвате ми.

Липсват ми разходките в парка.

Старите грамофонни плочи.

Какво?

Изхвърлила си ги?

Е, нищо.

Аз и без това

вече няма да мога да ги слушам.

Книгите ми липсват.
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Ароматът на хартията.

Нежният допир на страниците.

Продала си ги на старо?

Всичките ли?

Божичко!

Това беше страхотна колекция, Мария.

Нищо, ще си купите нови.

Сигурно сте изгорили и дрехите ми.

Отървали сте се от всичко,

което напомня за мен.

Всичко, до което

съм се докосвала.

Имате ли поне една моя снимка,

която да ви напомня за мен?

Имате.

Една.

Може би, единственото хубаво нещо тук е,

че няма какво да изгубиш.

Затворен си между четири бели стени.

Животът ти е безцветен.

И с всеки изминал ден все повече 

избледняваш.

Докато един ден просто не изчезнеш.

Ставаш невидим.

Увяхваш като стайно растение

без слънчева светлина.

Чувствам се като

в приют за бездомници.
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Но не за бездомни хора,

защото повечето хора тук имат домове,

а за бездомни души.

Душите ни са бездомни, Мария.

Телата ни вече не могат

да бъдат жилище

за изнемощелите ни души,

уморени от безбройните житейски битки.

Старостта е проклятие.

Старостта е присъда,

която всички получаваме с раждането си.

Защото Господ знае,

че ще бъдем грешни и ще я заслужим.

Знае, защото Той ни е създал.

Създал ни е грешни и смъртни

и ни е пуснал в един

толкова греховен свят

да търсим безсмъртие.

Но безсмъртието е невъзможно.

Защото животът е илюзия.

Мираж.

Фата моргана.

Един миг.

Който, ако не внимаваш,

може и да пропуснеш.

Животът е

премигване на уморен клепач

на очи, взряни в самотния хоризонт на 
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вечността.

Но колко е хубаво

да бъдеш млад.

И целият свят

да бъде в краката ти.

Да знаеш, че всичко е пред теб.

Когато си млад

всеки неуспех е просто

една невинна грешка,

дължаща се на твоята неопитност,

а когато остарееш,

дори и най-незначителният неуспех

се превръща в категоричен провал.

Няма място за нас старите на този свят, 

Мария.

Ние сме като непотребна вещ.

Използвана и безполезна.

Светът е прекалено претъпкан

с всякакви вещи:

и нови, и стари.

Няма място за нас.

И затова ни затваряте

в подобни клетки.

Наричате ги „домове за възрастни хора“,

в наивен опит да излъжете съвестта си,

но това не са „домове“, Мария.

Няма го домашния уют.

Няма я топлината.
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Няма я любовта.

Давид добре ли е?

Кога ще дойде да ме види?

Когато може.

Когато е свободен.

Не го притискам.

Ти как я караш?

Още ли работиш в онази банка?

Някой полива ли цветята

в градинката пред блока?

Хубаво е да знаеш,

че някой се грижи за цветята.

Цветята оцветяват живота.

Животът тук е безцветен.

Приличаме на скица.

На ескиз.

Жестокостта на сестрите ме наранява,

но не толкова физически, колкото духовно.

Жестоки са тези,

които не ни крещят и не ни удрят.

За тези, които го правят

все още не съм измислила

подходяща дума.

Иначе всичко друго е наред,

като изключим

храната,

спането,

ходенето до тоалетна,
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липсата на разходки,

на социален живот.

Всичко е наред.

Но обществото ни не е наред.

А ние сме част от него.

Следователно и ние не сме наред.

Имах хубав живот, Мария!

Но допуснах една огромна грешка – 

остарях.

И сега ще си нося последствията.

Всяка грешка се наказва.

Помниш ли как идвахте с Давид

да ме гледате как играя в театъра?

И най-тъжната роля

ме правеше щастлива,

когато знаех, че сте някъде в публиката

и ме гледате.

Защото знаех, че очите ви

са пълни с любов.

Очите на Давид преливаха от обич.

Твоите също.

А аз играех само за вас.

За никой друг.

Излизах на сцената

и давах всичко от себе си.

Заради вас.

Защото ви обичах.

И все още ви обичам.
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Хосписът не променя нищо, Мария.

Може би, единственото безсмъртно нещо

на този свят е любовта.

И тя е единствената ни възможност

да бъдем безсмъртни.

Знам, че нямахте избор.

Превърнах се в пречка.

В стара,

вечно мрънкаща,

цапаща навсякъде

пречка.

Но аз пак ви обичам.

Любовта не може да умре,

заради някакъв си „дом за възрастни хора“.

Но може да умре в него.

(Замисля се.)

Хосписът може да ни вземе всичко:

парите,

достойнството,

живота,

но не и любовта.

Любовта не е разменна монета.

Любовта е тънките нишки,

от които е изплетен светът.

Преди обичах да плета.

Но вече и да искам не мога.

Ръцете ми постоянно треперят.

Когато пия вода я разливам върху себе си.
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Когато ям супа е същото.

Карат ми се.

Викат ми.

Крещят ми.

Удрят ме.

Добре че вече почти не чувствам

някои части от тялото си.

И ако ме ударят по тях, не усещам нищо.

А само сърцето ми се къса.

И сякаш колкото повече се опитвам да не 

треперя,

толкова по-силно започвам да го правя.

Преди треперенето ми на сцената

беше просто роля.

А сега е жестока реалност.

Сякаш целият свят трепери.

Сякаш плаче или се смее.

Плаче за нещастните съдби на хората.

Или се смее, заради тях.

На сцената можех да бъда,

която си поискам,

а тук не мога да бъда дори и себе си.

Но запомни едно нещо от мен, Мария:

само ако имаш куража

да живееш както ти искаш,

а не както другите очакват от теб,

само тогава и само тогава

наистина ще си живял.



ДЕНЗЪЛ РЕБЕЛОВСКИ

26

Иначе просто съществуваш.

Играеш роля.

А най-тъжното нещо на този свят е

да се опитваш да изиграеш себе си.

А не да бъдеш себе си.

Кой ден сме днес?

Събота?

Всъщност, няма значение.

Тук всички дни са еднакви.

Еднакво безцветни.

Еднакво сиви.

Еднакво самотни.

Еднакво тъжни.

Еднакво безразлични.

Единственото разнообразие си ти.

А Давид кога ще дойде?

Зает е, така ли?

Нищо!

Когато е свободен ще дойде.

Трябва да тръгваш?

Колко е хубаво човек да си говори с теб, 

снахичке.

Надявам се скоро пак да намериш време

и да дойдеш да си поговорим.

Другият път ти ще говориш повече,

аз ще те слушам.

Обещавам ти.

Ти само ела.
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Довиждане, Мария.

(Чува се отваряне и затваряне на врата.

Жената става от леглото.

Застава пред снимката.)

Защо не идваш, синко?

Да не би да забрави, старата си майка?

Която те отгледа с такава обич.

И още те обича, сине.

Не те притискам.

Знам, че ще дойдеш.

Когато намериш време.

Обичам те, синко!

Лека нощ!

(Сцената се затъмнява.)
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3.
(Жената седи на леглото.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.)

Вие отново сте тук?

Честно казано, не вярвах,

че някога ще ви видя отново.

Колко ли истории

стоят между нас?

Вие най-добре знаете

как всеки иска да бъде чут,

разбран,

оценен.

Трябваше да стана балерина,

но в крайна сметка

станах актриса.

Но не съжалявам.

Даже напротив.

Изключително много се радвам

за избора си.

Ако, всъщност,

ние избираме каквото и да е.

Може би всичко избира нас.

(Замисля се.)

Беше хубава вечер.
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Постановката също беше хубава.

Запознахме се след представлението.

Той дойде да ми поднесе цветя.

За брилянтната ми игра.

Така каза – брилянтна!

Влюбихме се с първия допир на очите си.

На вас студено ли ви е?

Ръцете ми са постоянно студени.

Няма проблем!

Ще се оправя.

Беше поет и писател.

Пишеше невероятни стихове.

Красиви думи,

преплетени в прекрасни изречения.

Пишеше за любовта.

За природата.

За Бог.

Тук наистина е много студено.

Понякога мога да видя дъха си.

Както и да е.

Всичко беше прекрасно между нас.

Имахме хубав живот.

Двама артисти в една къща.

Беше много весело.

Една година, след като се оженихме,

ни се роди син.

Кръстихме го Давид.

Толкова много го обичахме.
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Давахме му цялата си любов.

Затова, може би, понякога не оставаше

такава между нас.

А ако в живота си

нямаш време за любовта,

накрая става така,

че тя няма време за теб.

Имахме хубав живот.

Докато не започнахме да се променяме.

Не се опитахме

да променим живота си,

затова животът ни промени.

Мъжът ми започна да пише

политическа сатира.

Обявяваше се открито против

политическата система.

Правеше всичко това

в името на родината.

Искаше да види хората свободни.

Истински свободни!

Не обвити с воала на фалшивата свобода,

както казваше той.

Деня, в който ми съобщиха

новината за смъртта му,

готвех чушки с кайма и ориз.

Мъжът ми умря за родината,

убит от самата нея.

Мъжът ви беше премахнат,
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така ми казаха.

Заровиха го в безименен гроб.

И когато старата власт си отиде,

новата го награди с медал.

Посмъртно.

Това ми остана от него:

красивите спомени и грозният медал.

Някой трябваше да плати

за грешките им в миналото.

И той беше

идеалната им изкупителна жертва.

Човек, носил у себе си духа на новото 

време,

погубен от старото.

Какво по-добро послание от това?

Мъжът ми умря

точно три години, седем месеца и пет дни

преди да дойде демокрацията.

Комунизмът уби мъжа ми,

но аз намразих повече демокрацията.

Защото беше закъсняла.

Закъсня точно с три години, седем месеца 

и пет дни.

Знаете ли защо ви разказвам

всичко това?

Защото не мога да го забравя.

Сякаш са ме жигосали за цял живот.

Не мога да ви кажа
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какво имаше за обяд вчера,

нито какво съм правила

миналия вторник.

Но това се е запечатало в съзнанието ми,

сякаш току що се е случило.

Не спира да ме боли.

Знам, че няма смисъл

да тъгуваш за нещо,

което се е случило толкова отдавна

и че е по-хубаво да се радваш

на настоящия момент.

Но за мен в онзи ден времето спря.

И единствената сила,

която беше способна

да движи стрелките на живота,

беше Давид.

Израсна пред очите ми.

Беше невероятно хлапе.

Ожени се за прекрасна жена.

Сигурно сте виждали съпругата му.

Тя дойде веднъж да ме види.

И пак ще дойде.

Надявам се и Давид да дойде скоро.

Ще бъде хубаво да го видя.

Напомня ми толкова много за мъжа ми.

Не искам да си мислите,

че съм недоволна,

но бихте ли казали на господин директора,
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ако има възможност през нощта

да не спирате парното.

Става адски студено.

Чувам как на хората от съседната стая

им пукат кокалите.

Това не е добре.

Това не е добре.

Мъжът ми обичаше да ми оставя

малки бележчици, в които

с невероятен литературен финес

описваше любовта си към мен.

Невероятно красиви послания.

Помня ги всичките до едно.

Те също са жигосани в сърцето ми.

Или по-точно не са жигосани,

а сякаш са издълбани върху

жигосаната болка

по липсата на мъжа ми.

Представа си нямате колко е мъчително

да изпитваш болка и копнеж

от едно и също място.

А най-мъчително става,

когато ме заболи и от двете.

Никога не сме се карали с него.

Дори, когато започна да пише

против системата.

Пак бях до него.

Както той винаги беше до мен.
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Всяко едно представление

го изигравахме заедно.

Най-голямата болка изпитах,

когато намерих последната му бележка.

Заболя ме повече

дори и от новината за смъртта му.

Не можах да спра да плача

няколко дни.

Тогава за пръв път осъзнах,

че любовта е по-голяма от живота.

Осъзнах, че любовта е вечност.

Знаете ли, че през нощта

хората тук плачат?

Някои искат да умрат,

други искат да живеят.

Когато мъжът ми си отиде,

аз не продължих да живея,

а просто забравих да умра.

Продължих напред,

но всъщност завинаги останах там.

Сега не ми се умира,

но забравих как се живее.

(Замисля се.)

Ужасно е да живееш, знаейки, че ще умреш,

но още по-ужасно е да умираш,

осъзнавайки, че не си живял.

Аз имах хубав живот.

Сцената ме направи щастлива.



21 ГРАМА СЛЕД ПОЛУНОЩ

35

Дори и тъжните роли ме правеха щастлива.

Докато в живота е точно обратното:

в живота дори и щастливите моменти

често ме натъжават.

(Замисля се.)

Може да си навлека неприятности,

но ще ви кажа честно какво си мисля.

Не мога повече да го тая в себе си.

Изяжда ме отвътре.

Ще ви го кажа направо.

Без увъртане.

Без шикалкавене.

Без излишни церемонии.

Няма нужда.

Тук времето наистина е ценно.

Мисля си, че този хоспис,

всъщност е затвор.

Кръстили сте го с благозвучното име

„дом за възрастни хора“,

но това всъщност е

„затвор за възрастни хора“.

Капсула, която сте запечатали

и изпратили далеч от реалността.

За да не ни виждат хората.

Мислите си, че като държите заключени 

телата ни,

можете да притежавате и душите ни.

Но много грешите!
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Дори не можете да ги разберете.

Защото не искате.

Защото не се опитвате.

И макар душите ни да се безсмъртни,

тук те умират всеки ден.

И на другия ден отново.

И отново.

И отново.

Умират, без да се раждат.

Просто умират.

Мисля си, че когато някой от нас умре,

вие не изпитвате нищо.

За вас сме просто едно име.

Просто един номер.

Не изпитвате нищо, защото не ни познавате.

Защото не искате.

Защото не сте се опитали

да ни опознаете.

За вас така е по-добре.

Всъщност и вие сте същите.

Като онези, които убиха мъжа ми.

Ще ни хвърлите в един безименен гроб

и животът просто ще си продължи.

Без нас.

Ние ще сме далеч от тук.

Ние ще сме се върнали в реалността.

Но ще бъдем погребани под нея.

Ще бъдем премахнати.
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Като злокачествен тумор.

Като камъни в бъбреците.

Като болен зъб.

Моля ви, не ми се сърдете,

че ви казвам това!

То просто е в мен

и исках да ви го кажа.

Един вид да се освободя от него.

Сигурно сега няма да ме разберете.

Но някой ден и това ще стане.

Защото това, което аз чувствам

в моето сърце в този момент,

някой ден вие ще го чувствате във вашето.

Често си мисля

какво ли би било,

ако мъжът ми все още беше жив.

Но осъзнавам, че това е безсмислено.

Същото е все едно да си мисля

какво ли би било,

ако се бях родила колибри.

Просто няма как да знам.

Дори не мога и да предполагам.

Защото ние сме тук,

заради нашето минало, нали?

Тук сме, заради това,

че нямаме бъдеще.

Затворени сме тук,

обречени да живеем без миналото си
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и без бъдеще.

Но животът е въртележка.

И трябва да знаете,

че качите ли се на него

никога няма да знаете накъде

ще се завърти,

колко дълго ще се върти

и къде точно ще спре.

(Замисля се.)

Знам, че директорът

няма да позволи да оставяте парното

 да върви и през нощта.

Защото това ще ви излезе прекалено скъпо.

А ние не можем да си го позволим.

Но не забравяйте, че преди всичко

ние сме хора и след това сме стари и 

немощни.

Осъзнаваме, че нашата полезност

за света е свършила

и че стойността ни се обезценява

с всеки изминал ден.

Наясно сме, че никой не иска

да влага средства в нещо,

което я кара на доизживяване.

Това е все едно да инвестираш

в стара, грохнала, разбита машина,

вместо да си купиш чисто нова.

Ще преживеем някак си
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и храната, с която ни храните.

И белите стени.

И лошото отношение на сестрите.

Всичко ще преживеем.

Но самотата ще ни убие.

И всъщност, не тя ще ни прати на ония свят,

а това, че ние самите

ще се възползваме

от възможността, която ни е дала,

сами да унищожим душите си.

(Замисля се.)

Всички, които обичаш, са обречени да умрат.

Както и всички, които те обичат.

Няма по-проста истина от това,

че някой ден всички ще умрем.

Но въпросът не е в това дали ще умрем,

защото това е сигурно,

а в това как ще умрем.

А това зависи от начина,

по който сме живели.

Надявам се, че не съм ви отегчила или 

обидила.

Все пак, би било хубаво,

ако помолите от мое име господин директора

да ни дадете по още едно одеяло.

През нощта тук става наистина много 

студено.

Довиждане!
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(Чува се отваряне и затваряне на врата.

Жената става от леглото.

Застава пред снимката.)

Ето го моето одеяло.

Моята любов.

Усещам, че скоро ще дойдеш.

Обичам те, синко!

Лека нощ!

(Сцената се затъмнява.)
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4.
(Жената седи на леглото.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.)

Здравей, Мария!

Ти отново си тук.

И аз още съм тук.

За съжаление на всички.

Колко време мина?

Един месец?

Кога успя да мине това време?

Как сте? Как я карате?

Добре ли сте?

Аз съм добре.

Всъщност, това е лъжа,

но по-добре да те излъжа,

за да можеш да се почувстваш

поне ти добре,

отколкото да ти кажа истината 

и двете да се чувстваме зле.

Нищо не се е променило, снахичке!

Храната продължава да е

все така отвратителна.

Вечер продължава да е все така студено.

Дните продължават да са
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все така изпълнени със самота.

Изпълнени с празнота.

Чувствам се като

безполезна вещ, която вече не използваш,

но все още не искаш

и не си готов да изхвърлиш.

Затова си я сложил в най-затънтения шкаф.

Знаеш, че я има,

но по никакъв начин не ти пречи на живота.

Не знам дали успяхме да използваме живота

или той използва нас.

Много повече.

(Замисля се.)

Аз си живях добре.

Но вие ме забравихте.

Започнахте да ме отбягвате.

Спряхте и да говорите с мен.

Превърнах се в пречка за вас.

Не мога, Мария!

Не мога да го държа в себе си.

Изгаря ме.

Прояжда ми сърцето.

Дробовете.

Корема.

Това е нещо, с което не можеш

да свикнеш да живееш.

Това не е зъбобол или главоболие,

за които има безброй хапчета,
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способни да отнемат болката ти.

Тази болка е най-великото

божествено творение.

Най-фина изработка.

Неговият най-голям шедьовър.

Тази болка те кара да осъзнаеш

какъв си всъщност.

Кой си.

И защо си на този свят.

Отнеха ми всичко, Мария!

Първо ми отнеха сцената.

След това ми отнеха мъжа.

Сега искат да ми отнемат и живота.

(Пауза.)

Но не могат да ми отнемат любовта, 

Мария!

Любовта не могат да ми я отнемат.

Любовта е моят билет към вечността, 

мила моя.

Никой не заслужава да живее вечно,

но и никой не заслужава

да умира вечно.

Сестрите искат да им плащаме,

за да ни вършат услуги.

Сякаш самотата може да бъде откупена.

Или болката.

Няма изкупление.

Няма спасение.
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Тук всичко е еднакво.

Всички си приличаме.

Приличаме на призраци.

Призраци в безкраен лабиринт.

Мислим си, че сме намерили сродни души,

но всъщност сме изгубили своите.

Ние сме заложници

на собственото си чувство за свобода.

Никой не е свободен, Мария!

Нито аз.

Нито ти.

Нито пазачът на хосписа.

Нито директорът.

Дори и президентът не е свободен.

Всички сме роби на свободата си.

Тичаме като обезумели,

за да успеем да се справим

със задачите от препълнените си

с безумни глупости графици.

Играем роли пред обществото.

Но не театрални.

А житейски роли.

И в крайна сметка

се оказва, че Емерсон

е изключително прав, казвайки:

„Да бъдеш себе си в свят,

който постоянно се опитва

да те направи нещо друго
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е най-голямото постижение.“

(Замисля се.)

Но какво означава да бъдеш себе си?

И можеш ли изобщо да бъдеш себе си?

А можеш ли да бъдеш каквото и да е?

Или само си мислим,

че можем да бъдем нещо?

Животът е хубав!

Животът е прекрасен!

Животът е невероятен!

Но в един момент животът ни

се превръща в статично електричество –

нещо, което уж го има, но всъщност го няма.

Превръщаме се в полужив спомен.

Животът ни е недоизмислена история.

Недописана.

С много правописни и граматически грешки.

Пълна глупост!

Пълна лудост!

Пълна празнота!

(Пауза.)

Животът има много значения.

Преди си мислех, че ги знам всичките.

Сега не мога да се сетя за нито едно.

Сякаш съм ги изгубила всичките.

Може би не непременно наведнъж.

Но сякаш през целия си живот

съм ги губила едно по едно.
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Докато накрая не съм останала

без нито едно значение в джоба си.

Как е Давид?

Добре ли е?

Много е зает, така ли?

Няма ли да дойде да ме види?

Когато може?

Добре.

Добре.

Не го притискам.

Има много домашни работи?

Какви домашни работи?

Да не би нещо у дома да се е развалило?

Домашни работи по география и история?

Аха.

Но аз не те питам за внука си.

Макар, че и той също ми липсва

и искам да знам как е.

Имам предвид Давид.

Давид, Мария!

Сина ми.

(Пауза.)

МОЛЯ?

Как така е починал?

Давид не е умрял.

Давид е жив.

Синът ми не е мъртъв.

Мъжът ми е мъртъв,
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но синът ми не е.

Какво?

Преди колко време?

На единадесети септември?

Коя година?

Две хиляди и първа?

Нима е минало толкова много време?

Ох, Господи, защо нищо не си спомням?

Какво се случи, Мария?

Кой уби сина ми?

Кой го направи?

Господи!

Давид.

(Пауза.)

Знам, че е...

Знам, че беше фотограф.

Какъв самолет?

Каква сграда?

Кой ми отне сина, Мария?

Не вярвам да го е сторил Господ.

Господ понякога прави

наистина много ужасни неща,

но не вярвам да направи това, Мария:

да отнеме сина ми,

преди да прибере при себе си

неговата стара майка.

Не вярвам, Мария!

Не вярвам!
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Близо три хиляди души са умрели при този 

атентат?

Това е война!

Това не е атентат.

Това не е злополука.

Това не е нещастен случай.

Това е бедствие!

Това е катастрофа!

Искам си сина, Мария!

Искам някой да върне сина ми.

Господи, колко много го обичам!

Знам, че и ти го обичаш.

Какво е правил там, Мария?

Какво е търсил?

Щял е да прави снимки

на някакъв търговски център?

Тук нямаме ли търговски центрове, Мария?

Нямаме ли достатъчно търговски центрове,

които да снима и тук?

Търговски център до търговски център.

Хората ще се изтрепят да ходят в тях,

а моето синче е отишло

на другия край на света,

за да го убият в търговски център.

Това ли заслужаваше сина ми, Мария?

Това просто не е истина!

Невъзможно е!

Кажи ми, че ме лъжеш, Мария!
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Кажи ми, че Давид е жив!

Кажи ми, че не е мъртъв!

Моля те!

Кажи ми, че се шегуваш със старата си 

майка!

И колкото и да е била нелепа шегата ти,

аз ще ти простя.

Ще ти простя, че се шегуваш с мен, дъще!

(Пауза.)

Не е лъжа?

Давид е мъртъв!

Старото ми сърце няма да може

да понесе това, дъще.

Няма да успее.

За мен това е краят!

Това е нещото, което ще пресуши

и последната капка живот

у моето старо сърце.

Знаела съм го?

Защо не си спомням, Мария?

(Започва тихо да плаче.)

Кой дявол ме е накарал да забравя?

Става дума за сина ми!

Моето мило дете.

Как мога да забравя сина си, Мария?

Коя майка забравя сина си?

Защитен механизъм?

Мислиш си, че по този начин
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съм се предпазила от нещо?

От какво, Мария?

Кажи ми от какво съм се предпазила?

Нещо като защитна реакция на мозъка ми?

Той е изключил?

Накарал ме е да забравя?

Как мога да забравя сина си, Мария?

Каква майка съм аз?

Това ме е спасило?

(По-ядосано.)

Спасило?

Това спасение ли го наричаш, дъще?

Аз съм мъртва!

Мъжът ми е мъртъв!

Синът ми е мъртъв!

Единственото ми дете лежи там някъде,

под останките на мъртвия скелет

на някаква сграда,

заровено под бетон и стомана.

И ти ми казваш, че съм се спасила?

От какво съм се спасила, дъще?

(Замисля се.)

(По-спокойно, сякаш отново мозъкът  е 

изключил,

за да я спаси от болезнената истина.)

Знаеш ли, Давид винаги е мечтал да бъде 

фотограф.

Винаги.
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Още от много малък рисуваше ли рисуваше.

Когато му купихме първия фотоапарат,

в този момент той беше

най-щастливото дете на света.

Никога няма да забравя

какво ми каза веднъж.

Бяха ходили на някаква екскурзия,

мисля че беше някъде на планина.

Дойде при мен,

аз учех репликите

за следващото си представление,

седна до мен,

показа ми снимките,

които беше направил на екскурзията,

бяха много хубави снимки,

и ме попита:

„Мамо, харесват ли ти тези снимки?“

Аз отговорих „Да, сине. Прекрасни са!“.

А той каза:

„Колко интересно същество е човекът.

Може да увековечи всяка година

от живота си и да трупа

тези вечности в чекмеджето си,

но накрая точно натрупалите се години

го прекършват и той умира.“

Честна дума, това ми каза, Мария!

Едно десетгодишно дете.

Беше много умен.
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И много талантлив.

Не плачи, Мария!

Моля те!

Давид е жив!

Той е във всяка една клетка от малкия 

Давид.

Той е във всяка една снимка,

която е заснел.

Във всяка една картина,

която е нарисувал.

Той е в сърцата ни.

Той е във всичко,

до което някога се е докосвал.

(Пауза.)

Знам, че трябва да тръгваш, дъще.

Имаш си домашна работа.

И ти като малкия Давид.

(Прави опит да се усмихне.)

Прати му поздрави.

И му кажи, че няма да му се разсърдя,

ако дойде някой ден да ме види.

Обичам ви, Мария!

Вие сте всичко, което имам.

Довиждане.

(Чува се отваряне и затваряне на врата.

Жената става от леглото.

Застава пред снимката.

Гали снимката.)
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Мъртъв?

Ти никога няма да умреш сине.

Никога!

(Пауза.)

Сега сте някъде там двамата, нали?

И ми се смеете.

Забавлявате се.

На моя сметка.

Е, много скоро

ще се присъединя към вас.

Тогава ще бъдем отново всички заедно.

Както преди.

Както трябва да бъде.

Обичам ви!

(Сцената се затъмнява.)
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5.
(Жената седи на стол.

Гледа към малкото прозорче.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.)

Всичко си спомням, докторе!

Абсолютно всичко!

Защо си спомням?

Какъв е смисълът?

Какъв е смисълът да помниш нещо,

което вече не съществува?

Няма житейска черна кутия.

Всичко ще бъде забравено.

Изличено.

Изтрито.

Табула раса.

И кой ще пише след това на тази дъска?

Може би никой.

Може би някой като нас.

Някой, който прилича много на нас.

Ще направи ли същите грешки като нас?

Ще ги повтори ли до една?

Само слънцето ще бъде ням свидетел

на същата пиеса, изиграна от друг актьор.

Ще има ли избор той
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или ролята му ще бъде предопределена?

Никой не знае.

И може би така е по-добре.

Няма смисъл.

Всъщност, нищо няма смисъл.

Или пък всичко има.

Няма вечност, докторе!

Никой не си спомня миналия си живот.

Как тогава можем да се учим

от грешките си в миналите си животи,

ако не си ги спомняме?

Дори и да има прераждане, докторе,

сме обречени да правим едни и същи грешки

отново и отново.

Това е ефирна надежда.

(Замисля се.)

Знам, докторе, че това е просто

едно отричане на реалността.

Утехата, че можем да живеем

вечно в сърцата на хората.

Преди щях да ви кажа,

че дори и мъртвото сърце

е способно да поддържа

любимия човек жив.

Но вече не мисля така, докторе.

Всичко свършва!

Всички си отиваме!

Мъжът ми си отиде.
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Синът ми си отиде.

И аз ще си отида.

И вие ще си отидете някой ден, докторе!

Вечността е илюзия!

Измама!

Но не оптическа, а психическа измама.

Заблуда във възприятието ни

за продължителността на живота във 

времето.

Грешка!

Опитваме се да забравим, че сме смъртни.

Измисляме си богове.

Работим по цял ден,

за да не мислим за смъртта.

Имаме глупави хобита.

Спортуваме до припадък.

Но тя винаги е на една ръка разстояние от 

нас.

Изнервени и недоволни сме от факта,

че сме тук само за кратко време,

и когато си отидем,

си отиваме завинаги.

Как можем да се наслаждаваме на живота,

когато Големият часовник

е надвиснал над нас

и със своето високомерно тиктакане

постоянно ни напомня

за приближаващия край?
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(Пауза.)

Не знам дали съм повече огорчена.

Повече тъжна.

Или повече ядосана.

Вече не знам кое какво е!

Кое е добро?

Кое е зло?

Можеш ли да виниш някого?

Не знам!

Не знам, докторе!

Всичко е толкова объркано.

Всичко е една голяма каша!

Която всички изяждаме

до последната лъжица.

Но в крайна сметка осъзнах едно нещо:

по-добре да чувстваш болка,

отколкото да си безчувствен.

Снаха ми, Мария, ми каза,

че са ме изпратили тук заради

защитния ми механизъм.

Защитният ми механизъм

е защитил тях, а не мен, докторе!

Много хитро го е измислил Господ, нали?

Защитният ти механизъм, защитава не теб,

а тези, които обичаш.

И колкото повече хора успееш

да накараш да те обичат истински,

толкова по-защитен ще бъдеш.
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Съвършено прост, но перфектно действащ 

механизъм!

(Замисля се.)

Но човек трябва да обича и себе си, докторе.

Как колко?

Любовта няма мерна единица!

Тя не е салам.

Или бира.

Не можеш да си купиш

двеста и петдесет грама любов.

Любовта е вътре в теб.

Тя е онова, което те прави човек.

(Пауза.)

Простих й, докторе.

Простих на Мария, че ме е довела тук.

Този дом, макар и да не е истински дом,

все пак не е чак толкова лош.

Нищо че живеем в принудителна анорексия.

Никой не иска да бъде идеален.

Сякаш пък идеалът е възможен.

Просто никой не се храни достатъчно.

А колко духовни вегетарианци скитат навън?

Хора задоволяващи се само с духовните 

останки

от едно разпадащо се общество.

Имате ли парно у вас, докторе?

Сигурно имате камина, нали?

Имате камина.
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Прекрасно!

Сигурно е много топло и уютно у вас.

И вечер заспивате спокойно на топло.

Ние тук умираме от студ всяка вечер, 

докторе!

Всяка божа вечер!

Харесвате ли класическа музика, докторе?

Тук всяка вечер костите на хората

изнасят невероятен концерт.

Истинска костна симфония в до минор.

И лошото отношение на сестрите

едва преглъщаме, докторе.

Също като храната,

която почти не става за ядене

и е толкова малко.

(Замисля се.)

Понякога имам чувството, че живея друг 

живот.

Че това не е моят живот.

Сякаш моят живот свърши

в деня на смъртта на мъжа ми.

След това умрях още веднъж

в деня на смъртта на сина ми.

Казват, че времето лекува.

Но времето и убива.

Това пусто време!

Докато си мислим, че го имаме в излишък,

се оказва, че всъщност, вече
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не ни е останало никакво време.

(Пауза.)

Онзи ден дойде да ме види внукът ми, Давид.

Много е пораснал.

Истински красавец.

Досущ прилича на баща си.

В училище им дали задача

да направят нещо с подръчни материали.

Давид направил една дървена къщичка.

Беше я донесъл да я видя.

Много хубава!

Когато го попитах какво ще я прави тази 

къщичка,

знаете ли какво ми отговори?

Знаете ли, докторе?

„Това е дом за мама.

Когато мама остарее, ще живее в него.

Както ти сега живееш в този дом.“

Това ми каза, докторе.

Честна дума!

(Замисля се.)

Всичко си спомням, докторе.

Абсолютно всичко!

Човек може и да не е отговорен за това, 

което мисли,

ако приемем, че Господ вкарва

мислите в главата му,

но е отговорен за това, което прави.
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Никой не е убил мъжа ми, докторе.

Той се самоуби, за да защити нас.

За да защити семейството си,

Искали са да предаде един свой другар

и са щели да убият семейството му,

ако не го направи.

Така са му казали.

Социализмът уби мъжа ми,

а капитализмът уби сина ми.

Имал ли е избор мъжът ми, докторе?

Вие какво бихте направили,

ако бяхте на неговото място?

Какво щяхте да направите, докторе?

Щяхте ли да предадете другаря си,

за да спасите семейството си?

Или щяхте да спасите другаря си,

обричайки на смърт семейството си?

Какво щяхте да направите, докторе?

Кое е правилно и кое е грешно?

(Пауза.)

Нищо не е правилно или грешно

само по себе си.

Зависи от гледната точка.

Но правилно или грешно е, ако не направиш 

нищо?

Мисля си, че да не направиш нищо

е най-грешното нещо на света, докторе!

Вие как мислите?
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И вие така мислите?

(Замисля се.)

Животът ни е един голям избор, докторе!

Всекидневно сме изправени

пред една огромна купчина избори.

Кои важни, кои не съвсем,

но са си избори.

И ако не се справим

с всеки от тях поотделно,

купчината пада върху нас

и ни премазва.

(Пауза.)

Щастието е избор.

Начин на живот.

Но запомнете едно нещо от мен, докторе:

най-нещастен е този,

който се преструва на щастлив.

Имитирането на щастие е най-голямото 

нещастие!

(Пауза.)

Времето ни убива, но това,

което ни погубва

са нашите представи.

Представата ни за живота.

Представата ни за любовта.

Представата ни за семейството.

Представата ни за каквото и да е.

Причинява ни болка не друго,
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а сблъсъкът между идеалния образ,

който сме си изградили за нещо

и реалната му същност.

Аз имах хубав живот, докторе!

Знам, че можеше да бъде и по-добре.

Но съм благодарна и на това.

Не съм недоволна.

Животът е пътешествие

и ако човек не пътува,

значи вече е мъртъв.

А единственото по-лошо нещо от това да 

умреш

е да живееш мъртъв.

(Замисля се.)

Ако мога да се върна назад

и отново да изживея живота си,

бих го изживяла по абсолютно

същия начин, докторе.

Не съжалявам за нищо.

За абсолютно нищо!

Дори и за грешките, които съм допускала.

Може и да не са ме научили на нищо,

но ме направиха по-силна.

По-издръжлива.

По-жилава.

По-устойчива към житейските бури.

А ако мога сега да разменя цялото

оставащо ми време на този свят
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за само един миг с моя мъж,

ще го направя без да се замисля.

Вие какво бихте предпочели:

един миг в рая или цяла вечност в ада?

(Замисля се.)

Не знам, докторе,

светът се промени

и то не към по-добро.

Ядем евтини банани,

илюстрация на това,

че ни превърнаха в маймуни.

Пием краве мляко,

натъпкано с толкова много ГМО,

че нищо чудно много скоро

да се превърнем и в крави.

Кое е човешкото у нас, докторе?

Остана ли нещо човешко?

(Пауза.)

Мъжът ми някога написа:

„Кога изгубихме своята човечност:

дали в борбата за хляб или в борбата за 

вечност?“

Тогава не знаех какво да му отговоря.

И все още не знам, докторе!

(Замисля се, сякаш се опитва да си спомни.)

„Кога изгубихме посоката и смисъла на дните:

дали криейки истината или изричайки лъжите?“

Не знам! Не знам! Не знам!
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Но разбрах едно нещо, докторе:

във времето, в което живеем,

човек се ражда като старец и умира като 

новороден.

(Жената става от стола

и се отправя към леглото.)

Моля ви, позволете ми да умра!

Поне с мъничко достойнство.

Ако изобщо ми оставихте такова.

(Жената ляга на леглото.)

Когато утре сестрите дойдат,

ще ме намерят

с двайсет и един грама по-лека, докторе.

Не че непременно ще тръгнат да ме теглят

точно колко тежа.

Просто ще го усетят.

Защото онези двайсет и един грама,

с които ще бъда по-лека,

поддържат всички останали килограми живи.

Придават им смисъл.

Без тях всичко останало

става невероятно леко.

Тяхната тежест е много по-голяма

от цялото тяло.

Дори и от тежестта на живота.

Но това трудно може да се определи с кантар.

След полунощ, докторе!

Още малко!
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След полунощ вече няма да бъда

в тежест на никого.

Нито на снаха си.

Нито на вашия дом.

Нито на здравната система.

Колко по-леко ще стане всичко

и то само заради някакви си

двайсет и един грама.

Които изпарявайки се,

ще изпарят толкова много проблеми.

Представяте ли си?

Не е ли невероятно?

(Пауза.)

Моля ви!

Оставете ме!

Оставете ме сама.

Нищо друго не искам.

Само това.

Само това искам.

Нищо повече.

Оставете ме!

Моля ви!

 (Чува се отваряне и затваряне на врата.)

Е, любими!

Все някой ден всичко свършва, нали?

Нали това ми беше казал веднъж?

Че животът свършва,
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но не и любовта.

Че дори и самотата не е способна

да убие любовта.

Само че самотата унищожи мен, любими.

Не ме е страх.

Все пак това ще е моята трета смърт.

Вече имам опит, както се казва.

(Прави опит да се засмее.)

(Пауза.)

Къде е бележката ти, мили?

(Жената бърка дълго в джоба на блузата 

си. Накрая изважда един стар смакчан лист 

хартия.)

А!

Ето я!

Твоите последни думи.

Твоите думи.

(Пауза.)

В крайна сметка,

се оказа прав.

Накрая всичко опира до любовта.

(Леко се засмива.)

(Чете писмото.)

„Сбогуването винаги е тъжно

сякаш от тебе взима частица

сърцето ти никога не ми остана длъжно

любовта ми бе винаги в твойта зеница.“
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 (Жената започва тихо да плаче.)

„Не ме забравяй, помни ме, любима

очите ми си спомняй, и дланите

любовта ни ще е вечна и неразрушима

винаги до теб ще бъда, ще лекувам раните.“

 (Жената започва да плаче по-силно.)

„Тръгвам по дълъг и незнаен път

и едва ли ще успея да се върна

но знай, че ще те чакам там отвъд

и някой ден пак ще те прегърна.“

(Жената плаче все по-силно.)

„Но ти недей да бързаш, мила

наслади се на живота до самия край

и някой ден, съдбата отредила,

ела при мен, в нашия безкраен рай.“

(Жената плаче, притискайки писмото до 

гърдите си.)

(Жената шепти.)

Идвам, любими!

Чакай ме!

Идвам!
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(Плачът постепенно затихва.)

(Сцената се затъмнява.)

(Чуват се звуци от пътуващ влак.)

МЛАДА ЖЕНА

(Събужда се.):

Дълго ли съм спала?

ВЪЗРАСТЕН МЪЖ:

Не, млада госпожице.

Бяхте се унесла само за около минута.

Плачехте насън.

Всичко наред ли е?

МЛАДА ЖЕНА:

Да, да.

Нищо ми няма.

Просто сънувах много странен сън.

По-скоро кошмар.

(Замисля се.)

(Пауза.)

ВЪЗРАСТЕН МЪЖ:

За къде пътувате, ако не е тайна?

МЛАДА ЖЕНА:

Хммм.

Това наистина е много интересно.

Имам изпит.

ВЪЗРАСТЕН МЪЖ:
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По какво?

МЛАДА ЖЕНА:

Имам изпит по актьорско майсторство.

Но мисля, че сънят,

който току-що сънувах

беше моят изпит.

Защото сърцето никога не греши.

Дори и когато греши,

пак е право.

(Чуват се звуци от пътуващ влак.

Звуците заглъхват.

Чува се отваряне на врата.

Вратата се затваря.)

ВЪЗРАСТНА ЖЕНА:

Добре дошли в националната опера и балет!

С какво мога да ви помогна?

Край.
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