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БохумилХрабал
РОМАНС

1.
ГастонКошилкавечеотдоставреместоешепредосветения„Прамен“.

Икогатопакпогледналицетосивстъкленатавитрина,отновосеуверив
това,коетоотдавнавечезнаеше–чевъобщенесехаресва,чеенапълно
незабележиммладеж,койтосевръщаоткиноощепо-изморен,отколкото
беше, преди да отиде.Във витрината видя лицето си и отновому стана
ясно,честазивъншностникоганеможедабъдетакъв,какъвтобиискал.
ФанфанЛалето.

Иточнокогатоотновосенатъжиотсвояобразвостъкленитевратина
„Прамен“,тамсепоявиеднациганка,натиснадръжкатанаврататаиизле-
зенаглавнатаулица,авръцетесиносешеполовинсамунхляб.Гастонсе
зачудинадрехитеѝ.Товабяхадвеедназадругазакарфиченипрестилки,
такаче, когато стоешенабордюрана тротоараи сеоглеждашенадвете
страни,данеяпрегазитрамвайиликола,Гастоннеразбракоеегърбътна
момичетоикое–мършаватаѝгръд.Избърсапоттаотчелотосиирече:

–Глейти!
Циганкатасеобърна,показабялотонаочитесииначервенитесиустни

ипонечинещодамукаже,ногласътѝсекна.Следтовасвълнообразна
номадскапоходкапрекосиглавнатаулицаисдлани,обърнатикъмнебе-
то,носешедочернитесикосиполовинсамунхлябибялатамукоричка
показвашепътяѝвнощта.Когатоспряпредосветенатавитринана„Теп“,
направичупкавкръстаизакачливопогледнакъмГастон.

Тойсъбрасмелостипресечеулицата.
–Даймиеднацигара–казатя.
Сви показалеца и средния си

пръст.
Той сложи между пръстите ѝ

цигараикогатоѝподавашеогънче,
казасизискантон:

–Коситетиухаят.
–Анатебетитреперятръцете–

казатя.
– Работата ми е тежка – замига

той.
–Каквоработиш?
–Помощник-водопроводчиксъм

–изчервисе.
КадъротфилмаПерлички на 
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–О,аматисиголямаработа!Колкоструваейоняпуловер?–попитатя
сдълбокглас.

–Кой?Тозили?
–Не,ейонятам,розовият!
–Четирийсетипеткрони.
–Глейс’я.Купимитояпуловер.Щедамнасестричкатамихлябаище

отидемдваматанякъде.Ищевидиш–обещавашетяикогатосидръпваше
отфаса,бузитеѝхлътвахаиочитеѝблесваха.

–Каквощевидя?–уплашисетой.
–Щевидиш.Първомигокупи,апослещевидиш.Ейбогу,щетеоби-

чам–казатяивдигнапръститесисцигарата,дасезакълне.
–Заеднопуловерче?–учудисе.
–Заеднопуловерче.
–Ноезатворено!
–Нямазначение.Тимидайкинтите,апъказпуловерчетощесигокупя

утре.
–Кинти?
–Кинти–повторитя,изстреляфасаипотриръце.
–Таказначи?Кинти?–проумяГастон.–Честнадума,мангизитещеси

гиполучиш!
–Ейбогу,Богородичкащедойдепрезнощтаакъладативземе,аконе

мигидадеш,щедойде,дазнаеш!–заканвашемусетяибешесериозна,
безнитоеднабръчицаполицетоси,гледашеГастонправовочите,аочите
ѝзаемахаполовинаталицекатонаЛолобриджида1.Иизведнъж,сякашбе
направилаголямооткритие,заявинаГастон:

–Имашейтакиваочи!–направиспалецаипоказалецасибукватаОи
ядоближидоокотоси.

–Атвоитесакатодвакладенеца.
–Да,катодвакладенеца–несеучудитя,–циганките,когатосамлади,

всичкоимекрасиво.Аазсъммлада–казаипротегнапръсти.
Гастоннежнопоставимеждупръститеѝцигара.Послеитой запали.

Погледна за момент табелата на витрината на магазина, понапери се и
сеобърнарешителнокъмтълпата,преминаващапобулеварда,хоратасе
обръщахаследнегоиГастонКошилкаизведнъжсипожелавсичкинегови
познатимомчетаимомичета,всичкинеговироднинидатръгнатсегапо
главнатаулицанадолуидаговидяткакстоиблизодокрасиватациганка,
какягледавочите,притовапуши…исегавървидонея,атазициганка,
въпрекичеимашескъсаниобувчици,стъпвашеситнокатосъщинскадама.

–Добре–казатойиподскокна.
–Коеедобре?

1ДжинаЛолобриджида–известнаиталианскаактриса,коятоиграеглавнатаженскароля
наАделинавкултовияфилм„ФанфанЛалето“.Вначалотонафилматя сепредставя за
циганка,коятогледанаръкаипредсказванаФанфанЛалето(ЖерарФилип),чещесеожени
закралскадъщеря.СледредицаперипетиипредсказаниетосесбъдваиФанфанЛалетосе
женизаАделина,коятокралят,следкатонеуспявадаянаправисвоялюбовница,обявяваза
свояосиновенадъщеря.–Б.ред.
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–Всичкоедобре–извикаияхванаподръка,защотосрещутяхидваше
съседкатаспокупки.

–Добървечер,госпожоФундерова!–поздравиГастон,задасеувери,че
съседкатагоезабелязала.

ГоспожаФундероваоставичантатаспокупкиикатомяташеочикъм
младежаивидякакГастондържимомичетоподръка,не се въздържаи
извика:

–Нещастник!
Циганкатасвиотбулевардавуличкатакъмрекатаипушеше,сякашвъз-

дишаше.Уличкатабешетихаиразбита,изглеждашетака,сякашвнеявсич-
коможедатесполети,всичкодасеслучи.Високгазенфенерсеиздигаше
предразрушенакъща,коятоприличашенатиролскичифлик.Няколкоот
дървенитестъпалакъмпървияетажлипсваха.Прогнилиятпарапетсебеше
откъртилотеднатастранаивисешенапрякокатостълба.

Бялатакоричканасамунасветеше,циганкатасичупешеотнеяиядеше,
апарченцатабялакоричкапроблясвахакатобялотонанейнитеарабскиочи.

–Веднъж–споделиГастон,–бяхтукимибешетъпо.Валешесилно.И
ейтук,всветлинатанатозигазенфенер,танцувахаипеехатрициганчета,
потяхсестичашевода…,нотиякопелдачетапееха,всепеехагра-грагло-
глоисевмъкваха,исеизмъквахаоттоятанц…валешекатоизведро,ана
менмистанахубаво,катогледахтиякопелдачета.

–Билисадосаднитехлапетанасестрами–казатяипоставиобувчицата
синапървотостъпало,–щесекачишлисменгоре?

–Ами…сестрати?
–Отидесдецатазахмел.
–Тогавазакогоетояхляб?
–Забратми,нотойетръгналвечезасмяна–казаихукнанагорепо

стълбите,спрясегореипредупредиГастон:–Спри!Тамлипсвадъска…
така,натаялетванестъпвай!–Гастонсехваназапарапета,нотойстря-
съкрухнаназемята.Когатоедвасепокатеринагоре,видя,чепокривъте
разрушенипрезнегосевиждатзвездите.Циганкатасерадвашеиподска-
чашетака,чеможешедасечуекакдървениятподсерониисесипепо
земята.ХванаГастонзаръка,ритнавратата,коятоследударадългоским-
тя.Преминахапрезтъменкоридорикогатоциганкатаотвориследващата
вратаивлезе,Гастонплеснасръце.

–Глейти!–извикатой.
Наединияотдватапрозорецаблестешегазениятфенер,койтосеиздига-

шеоттротоараисветешеправовърхуподанаголяматапразнастая,светли-
натанафенерасепречупвашевогледалото,коетолежешевърхупервазана
прозорецаичертаешенатаванасребъренправоъгълник,откойтовстаята
сесипешеитрептешемекаинежнасветлина,коятосезаигравашесвсич-
китестъкълцанавенецианскияполилей,койтовисешеоттаванаиблес-
тешекатовбижутериенмагазин.Таванътнастаятабешесводест,скупол
каторазтворенбялчадърсчетириспици.

–Откъдетояполилейсте…такова…?–попитатой.
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–Какво…такова…Искашдакажешсвили?–извикатяинаправисръка
характерниязакражбажест.

–Да…свили–каза.
–Дамиумратдецата–наперисетяисложихлябавърхупервазанадру-

гияпрозорец,–аконесмегокупилинабазара.Сестратаможешеикухня
дасикупи,поискаисикупитоваогледало–извикатяипробягапокрай
стената,накоятосепростирашедълготоогледалоотподачакдотавана.

ИГастонсеобърнаивенецианскиятполилейощеведнъжсеотразив
огледалотоиизлъчвашеоколосебесиблясъккатосветещоколеднодръвче.

–Ниенесмесъвсемобикновеницигани–казациганкатаизаеначална
балетнапоза,–нашиятдядобешециганскибарон!Носешесакоибамбуков
бастун,еднаотсестритемимуотваряшевратата,адругавсемулъскаше
обувките,тъйдазнаеш!–вдигнаглаваисезакашля.

–Добреде,добре…Атипостояннолисиболна?
–Ние,циганите,постояннонастиваме.Когатобяхмеведнъжвтеатъра,

играехаКармен,аКарменбешециганка,пеешетака,сякашбешенастинала.
–Атикъдеработиш?
–Азли?Работятам,къдетоспя,там,горе,втухларната,къдетоготвя

ичистя–въздъхна,взевестникаиотидедопрозореца,инасветлинатана
уличнияфенерзачете.

Гастонпипашевогледалотолицетоси, от главатамуизраствашеоня
венецианскиполилейиразпръсквашекъмнебесатабрилянтенистъкълца
катобликащофонтанче,вогледалотовидяциганкатакаксединапервазаи
четебелиявестник…,икатосипомисли,чеаконякойотнеговитепознати
момчета имомичетаможеше да го види тук,щеше със сигурност да се
смахнеидамузавиди,итойразпериръце,завъртясевстаятаинададе
веселвик.

–Виж,чехо–казациганкатаискочиотперваза,–даймичетирийсет
крони,нямадасъжаляваш.Ние,циганките,същосмечисти.–Изадока-
зателствоиздърпадветеедназадругазакарфиченипрестилкиипосочив
огледалото,къдетосветнахабелитеѝпликчета.

–Тъйчедавайчетирийсет!–извикаисепритиснакъмнего.
Тойяпрегърнатака,кактогобешевиждалпофилмите,нокогатояпога-

липоизпъкналитеѝлопатки,овладясеиказа:
–Ами,тридесетипетинитокронаповече!–инатиснаснокът.
–Добретогава,тридесетипет,новеднага!
–Не,после.Следкатовидятова,закоетомиговореше.
–Знам…всичкистетакива.Най-напредобещавате,аследтовабиете

шутанамомичето.
–Нонеиаз!–посочиГастонсебесиисеизпъна.–Аз,момиче,когато

нещообещая,гоизпълнявам.
–Добре,добре–говорешепресипналотя,–е,понемипокажимангизите!
Ирисувашеспръстпогърдитемуивдигнаочи:
–Защо?Дадохтидума…давамтииръкатаси!
–Думаиръка!По-сигурноедавидякинтите.Аматолковащесерадвам

дасиимамоновапуловерче.–Хванаръкатаму,коятотойѝпредлагаше,и
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япоставинагърдитеси.–Знаешликакхубавощемистоитовапуловерче?
–попитатя,обгърнагосръцеигисключинатиланаГастон.Тойбръкна
въввътрешниясиджоб,внимателноотделибанкнотитеиизтръпнадане
извадистотачка.Ноизвадипетдесетачка.

–Тиимашкинти!–сияешетяисеповдигнанапръсти,допрячелотоси
донеговотоигопогледнасбялотонаочитеси,завъртяглаватаситака,че
ъгълчетатанаочитеимдаседокосват,люлеешеглаваиочитеимсякашсе
отразявахаеднивдруги,следтовамумигашесмигли,допренидонегови-
те,ивикаше:

–Имаш,имаш!Тръгвамели?Иливеднагатук?
–Не–запреглъщатойиотустнитесиизвадидълъгкосъм,–не,мамане

евкъщи,даотидемунас,щесисваримкафе,щепослушамеджаз…и…–
недовърши.

Циганкатагоцелувашеивсяканейнацелувкаухаешенагорчивбадем,
Гастонгледашеседнотосиоковогледалотоитоваогледалобешефилмов
екран.Вдруготоокогозовешеначервенатауста:

–О,щебъдехубаво.Никойнямадаеувас,никой,никой,самониедва-
мата,кафеиджаз!

Прегърнаяикогатопогледнавогледалото,каза:
–Прекраснаси,Юлинка.
–АзнесъмЮлинка,нощемидадешкинтите,нали?
–Етотитвоитекинти.
И гледаше на филмовия екран в огледалото и подаде на девойката

банкнотата.
Тя я взе, плю върху нея, после старателно я сгъна на осем, запретна

престилкатасиипъхнапетдесетачкатаподластиканабелитесигащички.
Под впечатленията на бялата хлебна коричка, на белия вестник, на

гащичките и на газения фенер, отразен през огледалото в прозореца на
тавана,Гастонпрегърнациганката,целуная,послепрокараръкапобедро-
то,кактоправешеЖерарФилип.Иусетикакциганкатапазешесръкабанк-
нотатаподластика.

После излязоха в коридора, където през покрива светеха звездите,
Гастонсезасмяиказа:

–Глейти!
Последобави:
–Лелямиказва,чециганите,докатостанатнапетнайсет,сасвободни…

нали?

2.
Разпилянатасветлинапостенатазадрадиотоизелениятмубутоносве-

тявахастаичката.Там,откъдетоизтичашемузиката,печалнозвучешеджаз,
аблизодомикрофонитегъргорешеЛуисАрмстронг.Сегатоймайдържеше
своятромпетвскутасииспрегракналгласнещопо-скоросиприпяваше,
отколкотодапееше,исякашследдесетатачашагрогразказвашезанеща,
случилисеотдавна…



170 НОВИПРЕВОДИ

– Хей – каза циганката от
хладнатапухеназавивка,–хей,
хуйчо,даймидазапаля.

– Цигарите са на стола,
кибритътсъщо–съобщиГастон.

И Луис Армстронг спря да
пее,взевтъмнитесилаписвоята
тръба,обвиявкърпа,тъйкакто
седържибутилкашампанско,и
после накъсваше мелодията за
девойката с боровинкови коси,
и после се преструваше, че му
чегъркат черния дроб или че е
изялсчуканостъкло.

–Гледайданемиподпалиш
леглото–предупредиятой.

–Няма.Амиакосеслучи?Тояпеетака,кактоговоряаз.
–Тойечернилкакатотеб.Итръскайпепелтазадтаблатанакревата!–

наредиѝтой.
–Хайде,хуйчо,ела.
–Дасветнали?
–Не,втъмнотохоратасапо-красиви,ама…
–Каквоама?–скочиГастон.–Налинедавашедатиразкарфичапрес-

тилките.Пъкисеубодох.Такаквоама…?
–Амикатовсемиевакъла,чеискашдамеизгониш?
–Битрябвало…
–Ела,хуйчо–настоявашетяотлеглото,–некадаостана тукда спя

притебе,знаешли…ние,циганките,когатопреспимснякого,веднагасе
влюбвамевнего.

–Данемиподпалишлеглото!
Тявдигнавъзможнонай-високонадсебесивъгленчетонацигарата.
–Няма!Вижкʼво,сегамислясамозатеб.Многотисемоля,некада

останатукдаспяпритебе,нека,нямадасъжаляваш.
–Утрераносъмнаработа.
–Мислиш,чещетеокрада?
–Неточнотова,ама…
–Дасвиянещотукоттебе!Вие,гадняриниедни.Мислиш,ченезная,че

втаякъщаеидвалаИлонка?Ичетисиеоставилавръцете?
Оставила,оставила!–скочитойиотновоседна.–Аманенамоите.На

комшиите,Франтаходешеснея.Къдедянатаяцигара?
–Ехо,Швеция!Къдезяпаш!Смачкахфасавкутийката.Викамти,че

нашитехорадебнатФрантаищемувидятсметката,ейбогу,щемувидят
сметката!

–Несемятайтакавлеглото!
–Какво всъщност симислишти, чехо?Коя съм аз?Азне съмбедно

момиче.Имамдвепухенизавивкиизавесинадватапрозореца.Адядоми

КадъротфилмаПерлички на дъното
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бешебарон,носешебамбуковбастунисиньосако.Моитезавесибихаоти-
валинастаятати!

–Може,амазащонеискашедатиразкарфичапрестилките,защо?Защо
трябвашеръцетемидастоятсамонавратати,защо?

–Искашдазнаешзащо?Защотосимислех,чебимогъл…такова…–
казаинаправисръкахарактерниязакражбажест.

–Датиоткраднапетдесетачката–скочитой.–Затовалинеискашеда
разкарфичапрестилките?

–Ниесмепредпазливи…,ама,хуйчо,елатук,седниналеглото,седни
домен,вижсега,каквощекажешдваматазаеднодазапочнемновживот?

Такованещонемисееслучвало…
–Несепритеснявай,щетенаучанавсичко.Щезаживеемдваматакато

мъжиженаиаконетихареса,можешдамеизгониш.Ночакследтова.
Азмогадаготвя,дачистя,дапера,датикърпядрехите,датиносяобяд.
Цялатащетисеразкарфича.Самонямадаходишсмомичета.

–Азибезтованеходя.
–Иправилно.ВеднагащеразбераищескочавъвВълтава.Ноакооти-

демдатанцувамев„Световете“инякоймепокани,каквощенаправиш,
какво?

–Какводаправя…
–Щемеоставишлидатанцувамсдруг?–скочитяотлеглото.
–Изчистисикраката,предидасепъхнешвлеглото,теибезтовасати

мръсни–вцепенисеотужастой.
–Правилно–казаизабърсасръкаходилата,–готовсизасемейство.

Аманалинямадамеоставишейтъйдатанцувамсдруг?–възкликнатя
икогатотойсепрозявашеигледашенеразбиращо,извика:–Доринямада
мизашиешняколкошамара?–иотноволегнавърхухладнатапухеназавив-
ка.Гастонзатвориочи,разтрисдветесиръцеслепоочиятаиотнововидя
лицетоси,кактовначалотонатаявечер,въввитринатана„Прамен“,видя
севогледалото,да,колкобедобротовациганскомомиче,атуквлеглото
по-скоробешеизплашено,свенливоинесръчно…Когаторазмисли,каза:–
Щетизашияняколкошамарасамодажедасеоближеш!

–Знаехси.Значимеобичаш!–заликуватя.Мяташесе,обръщашесепо
коремвпухенатазавивкаириташесбосикрака.

–Амаазсъмпо-скоросамотник–казатой.
–Иправилно–поощриготя,–такаитрябвадабъде.Виж,хуйчо,ако

заживеемзаедно,азщебъдатъй,ченямаидамеусетиш.Ние,циганките,
можемдабъдемтихи,стигамъжетеданиискаттакива.

–Амакактосиередно,щедойдатидеца.Астяхигрижи.
– Как така грижи. Аз вече си имам едно малко момиченце, казва се

Маргитка.
–Жалко.Азвинагисъмискалрусидеца.
–Щегиимаш.Маргиткаеруса.Отединрусмъже,чех…,амамного

пиешеигоизгоних.Ах,щеяхаресаш!
–Хубаво,амикъдещеспи?–почесасетой.
–Там,къдетоиазпредиспях.Щеспивраклатанадиванаиливскрина.
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Послекатостаненатригодини,Маргиткащетиносицигари,бира,щети
подавапантофите.Колкосаширокитияпрозорци?

–Метъридвайсет.
Мяташесе,обръщашесепогръбисерадваше.
–Ейтуйсиечисткъсмет!Моитезавесисъщосатолковашироки.Стаята

тищестанебижу.Знаешли…–сваликракатаотлеглотоиотметнапрес-
тилката,–туксатияпетдесеткрони.Некадасиимаменещокатозаначало,
нали?–Иизподластиканабелитесипликчетаизвадисгънататанаосем
банкнотаиясложинамасичката,опръсканаотзеленотомагическооко.

–Наколкосигодини?–попитатой.
–Наосемнайсет.Щемегледашкрасиваощедвайсетгодини.Атина

колкоси?
–Надвайсетитри.
– Това е най-хубавата възраст. Хубавец ще ми бъдеш още петнайсет

години,ноакоотидадатанцувамснякойдруг,щеменапляскашли?
–Щетенапляскам.Итокак!
–Закълнисе!
–Заклевамсе!
–Сегавечетивярвам.Щевидишкаквоможееднациганка,когатообича.

Всичкищетизавиждат.Тисимоймъж,значиимойгосподар,отсеганата-
тъктисизаменвсичко.

Говорешесериозноикимашевзнакнасъгласие.Гастонсеоглеждаше
встаичката,коятомуизглеждашесиваискучна.Катосиспомнизастаята
свенецианскияполилейигазенияфенерпредпрозореца,немусеприиска
нищодруго,освеннамигадасиопакованещатаизавинагидаситръгнеот
тазистая,идасенанесетам,вгетото,вкъщата,коятосеруши,нокъдето
презтавананакоридорасевиждатзвездитеикъдетоможешвечердачетеш
вестникнасветлинатанауличнаталампа.

–Какволищекажезатовамайками?–сезапитатой.
–Оставитованамен.Щеѝкажа:„Госпожо,азсъщосъмчовек“.Ами

каквощестане,акомайкатикаже:„Щесеоженишзациганкасамопрез
трупами“.Тикаквощеѝкажеш?

–Щеѝкажа:„Лягай,мамо,датепрескоча“.
Тямуподадеустнитеси.
–Тозипътеотлюбов–казатя.
Следтоватойразкопчаеднаследдругабезопаснитеиглииръцетему

трепереха,когаторазкарфиченитепрестилкипаднаханаподакатосвеще-
ническиплащ…

Задтяхотрадиотосечувашеджазовапесен,тринегъркискънтящглас
пееха…OJohny…трикънтящинегърки,коитосякашстояханастълбицата
вдълбоккънтящкладенецивсякаоттяхизтръгвашеотгърлотопесенза
самотощастиенанещастнощастливаталюбов…OJohny,mydarling…

3.
ВхраститепредЗамечекзапяпърватаптичка.Послесе заобаждахаи

останалитеиутринниятвъздухбешеизпълненсптичипесни.Увиснална
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циганката,Гастонзастанапредвитринатасфилмовиснимки.Наплаката
ЖерарФилипбешеразгърденидържешешпага.

–ЕдинденбихискалдабъдаФанфан,един-единственден–казатъжно
Гастон.

–Катотояли?–посочитя.
–Тованеекойдае,товаеЖераркатоФанфанЛалето,знаешли?
–Икаквооттова?Вижкаквощетикажа.Тисипомощник-водопровод-

чикикогатонахоратаимезапушенклозетът,койщедойде?Ти!Когатоне
течеводата,коговикат?Тебе.Затебеизаменетрябвафилмданаправят.
Освен това всичко ти е уредено и в очите на хората си успял вживота,
тъй че за какво ти е да скачашпопокривите със сабя в ръка?Щеидем
къмтухларнатаищевидиш.ВсекивторициганинеФанфанЛалето,който
обачеправитухли.Иоттезитухлисеправяткъщи.

–АмаЖераретолковахубав!
–Хубавне,амихубав–казациганкатаихванакрайчецанаплакатаи

срязкодвижениегосмъкна,–нанашатасватбащепоканябратовчедите,
коитотоварятвъглища.ЧетиримаЖераровцищевидиш!Имоятдядоще
дойдевсиньосакоисбамбуковбастун–нареждашетясериозно.

После вървяха покрай статуята на Подлипни, който сякаш сочеше с
пръстнабездомнитекучетадалегнатвкракатаму.

–Тиситочнотолковахубав,колкотомоятаткоДеметер,койтоменосел
наръцеипушел,мамаотивалапринегоитаткоѝдавалотвременавреме
цигараитядасидръпне.Тойтоварешена„Жижков“2 въглищаихората
казваха,чеприличананачалник.

Циганката непрекъснато говореше и когато минаваха покрай стария
ръкавнаВълтава,Гастонзапървипътразбракакеднаженскаръкаможе
да влее доверие право в сърцето. Вече се развиделяваше, няколко риба-
рибяхапрегърбениточнокактоитехнитевъдици.Ноостратастранана
Манинскияостроввиехавклеткаовчарскикучета,адърветатаихрастите
сеполюшвахаотптичитепесни.

–Седнадума,тисипомощник-водопроводчикиималинякойдаенещо
повечеоттеб?–казациганкатанакрая.

–Знаешли–ѝдовериГастон,–моятновшефеголямокуче.Всеиска
дамуговоряна„ти“.Ама,моме,какмогадамуговоряна„ти“,катоес
двайсетгодинипо-голямотмен?Икатонеискампорадитаяпричинадаму
говоряна„ти“,месочиизцялатакръчмаикрещи:„Хора,срещалилисте
някогатакъвглупак?“.

–Глейти–казациганката.
–Наливиждаш–засмясеГастон,–знаешли,моме,знам,чешефъте

прав,катомиказва:„Вижкʼво,катосиговоримнаработатана„ти“,азте
чувствамтолковаблизък,чемогадатикажавсякаквидивотииправо,куме,
тавочи,налитъй?“.Аазгогледамимувикам:„Немисесърдете,шефе,
амащомиматеголемидеца,апъквработатаинамалкиявипръстнемога
дастъпя,виестемайсторът,къдедасемерясвас“.Ишефътпакмесочи
изцялатакръчмаикрещи:„Виждателиготоя,Гастон,държишефасина
2Жижков–работническикварталвПрага.–Б.ред.
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разстояние,хора,срещалилистенякогатакъвглупак?“.Ейтъйменавиква
ипослепакме гълчи: „Гастон, титрябвадаменадминеш,трябвадаме
гледашвръцете,задагоправишощепо-добре.Гастон,жребчетакова,хем
бозаешоткобилата,хемяриташ!Отднеснататък–край,катонеискашда
миговоришна„ти“,нямадаевечеработа,аказарма,нямадаеказарма,а
карцер!Иникакваобщачантаповече!“.Тъймикрещешешефътивдигна
чантатаиизсипанаподамоетоканчесобядазаеднослъжицата.Икактоси
събирахканчето,тоймигоизритаотръката.

–ТисеказвашГастон,нали?Гастон,Гастон!Щетикажанещо,Гастон,
товаимеепо-хубавоотФанфан!Ама,Гастон,защонекажешнашефаси:
„Ти!“?Таналисимупомощник?–казатя,щомстъпиханамостанаТроя.
Спряхасе,атягалешегрубатаконструкциянапарапета.–Пипни,тукоще
сечувствавчерашнотослънце.Амазащонекажешнашефаси:„Ти!“?

Гастонсенаведенадпарапета,послепрегърнациганкатаипрошепна:
–Немистиска.
Сочешеспоказалецнадолу.
Там,накрайбрежнатаивица,лежешевпухенизавивкиогроменразго-

ленциганин,лежешенагръбицялотомутялобешеоткритоиобсипано
катодетскакнижкастатуираникартинки.Еднатамуръкабешесложена
под главата и имаше такъв мускул, че месото образуваше възглавничка.
Дватамустакаприличаханаконскиопашки.Итозивеликанспокойноси
пушешесъссвободнатасиръка,гледашевсинкавотонебепоследнатазвез-
даипушеше.Донегосипочивашерунтаваглаваслицевъввъзглавницата.
Аподсводанамостастърчахатегличнафайтонсгюрукизадницатана
кафявкон,койтомяташеопашканасам-натам.

–Тиясаотнашите–казагордоциганката,–итесадошлиотдалечес
кабриолет.Имайщетърсятработатук,кактониепредигодина.

–Амадасиоставиконяподмостаисамдалегневмокрото?
–Итещесвикнаткатонас.Ниесъщо,когатоехубавовремето,обичаме

даспимнавън.Вътрениезадушно…ИмояттаткоДеметерсъщобешетака
татуиран,внеделялежахмеснеговлеглотоиспръстпоказвахмепонего
катовкнижкаскартинкиитаткосесмееше,защотогобешегъдел.

–Колкоепрекрасно–казаГастон,–ченасветавсеощеиматакивахора!
Рошаватаглавадотатуираниямустакатсеобърна,разгърнасръцекоса-

тасисъщокатомалкавърбаитовабешееднациганка,коятосепротягашеи
прозяваше.Послециганинът,койтовсетакагледашекъмнебето,ѝподаде
цигарата,коятопушеше,ициганкатасъщогледашекъмутриннотонебеи
пушешеипослевърнацигаратаициганинътотновосенаслаждавашена
синиядим.Хората,коиточакахатрамвая,сенадвесваханадпарапетана
моста,ациганитесиподавахацигаратаивсетакапушехаивсетакагле-
дахакъмпорозовялотонебе.Последнатазвездазатрептя.Следтовадойде
трамваят.

Скочиханастъпалото,послезастанаханазаднатаплатформаициган-
катабешегорда,изпъчисеигледашевочитетези,коитобяхавиделидва-
мата цигани на крайбрежната ивица.И тези преждевременно пробудени
хорапродължаватдаподремватилигледахатъповпода.Покрайоградите
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навилитевървешеженаиносешебамбуковпрът,скойтогасешегазените
фенери.

–Моятдядоимашебамбуковбастунисиньосако–казациганката–и
когато срещнешена улицата семейства, които се карат и се плюят, дядо
имаше такава сила, че само като направи с бамбуковия бастун ей тъй –
циганкатанаправивъввъздухахоризонталначерта,–икрайнакавгата.И
аконякойоттовасемействопродължавашедасидерегърлото,дядоправе-
шеспръстейтака–циганкатасвипоказалецаси–ициганинъттрябваше
даотидепридядо,който,катоциганскибарон,гоцапардосвашесбастуна
поглавата…идотам.

–Стигадаевярно–казаГастон.
–Гастон,даумратвсичкитенидеца,аколъжа!–наплюнчисипръста

иговдигнадасезакълне.–Дядокатобаронсъдийствашеинафутбола.В
Розделов3играехаединсрещудругдвапътиподвайсетциганиидядо…

–Ама,моме,футболсеиграеспоединайсет–извикаГастон.
Исестресна,когатоотседалкатастананеговиятшефиотдвижението

натрамваязалиташекъмсвояпомощник,гледашетунего,туциганката,
коятотропнаскрак:

–Казвамтидвайсетсрещудвайсет,азбяхтам.Идядосъдийствашес
бамбуковиябастун,на врата сиимаше златенширит със сребърна свир-
каикогатонякойнякогоритнешесилно,дядосвирешеиправешеспръст
ей така – и циганката сви показалеца си – и този, който играеше грубо,
дотичвашеидядо,катоциганскибарон,гоцапардосвашесбамбуковиябас-
тунпоглаватаифутболистътсехващашезаглаватаиизвестновремекре-
щеше:Вай-вай-вай-вай!Икатомупопреминеше,продължавашедаиграе.

–Тъйтрябвадабъдеипринаснаигрището.Ивработата,нали,Гастон
–казашефът.

–Ей,господине,данестепиян,ясигледайтеработата!–блеснахаочите
нациганката.

–Товаемоятшеф–представигоГастон.
–Значитовастевие?–обърнасециганката.
–Атоваемоята…годеница–казаГастон.
–Гастон,Гастон–клатешеглавашефът,–отднесотновощесмесобща

чанта…Говорими,акощеш,на„ти“,акощеш,на„Вие“,кактоискаш…ти
сиголямаработа,многосипечен…азникоганесъмсвалялциганка…само
съмсимечтал…„Циганкокрасива,циганкомалка“–запяспиянскиглас.

Шефътбешезастаналнастъпалотоиутринниятветрецповдигашеред-
китемукоси.Трамваятзабавиход.

–Госпожице,виждалилистенякогатакъвидиот?–посочикъмсебеси
изалитнаназад,протегнакракискочи.

–Шефе,къдесисесмоталтака?–Гастонсенаведеоттрамвая.–Не
искашлидадойдастебдовас?

Шефът вдигна ръце, сякаш се предаваше, сякашпризнавашепредим-
ствотонамладостта…Нахълма,когатослязохаоттрамвая,Гастонсеувеси
нациганкатаиповерителноѝказа:
3Розделов–кварталвградКладно.–Б.ред.



176 НОВИПРЕВОДИ

–Знаешли,тоямоятшефедобряк,макарчемногопие.Тойвеченикого
синяма.Билеженениеималдеца,нокогатопораснали,женамуказала,
чедецатане саотнегоичеотивапритоя,откоготосадецата,ичему
благодари,детогиеотгледал…Когатошефътсиспомнязатова, тойси
гладиглаватанадбирата,разтърквасиочитеикогатосвършидаразказва,
мепита:„Чуваллиси,Гастон,някоганещотакова?Азне.Итоватрябваше
дасеслучиточнонамен“.

Послепочернияпътизлязохаизвънградаизакрачихапокрайоградата
натухларната.Подеднаакациястоешестарец,препасансвойнишкиколан
отвреметонаАнтантатаисловджийскапушкавръце.

–Койетам?–запитатой.
–Товасъмаз,бащице–казаспресипналгласциганката.
–Тукнаоколосенавъртатразнибандюги!Щевземедастанебеля!Азна

никогонямадавикамтрипътистой,амидиректнощемунапълнямуцуната
сдребноолово–кахърешесестариятпазач.

–Бащице–извикаГастон,–азсъмсциганката!
Старецътприближиоградата,метнапушкатанарамо.
–Ахти,уличницениедна,отдавнатрябвашедасивечевлеглото–изви-

катой,–акойетоятук?
–Товамиегаджето–казатя.
–Гадже?Абелкимзнаекаксеказваш,а?
–Аминезнам–казаГастон.
–Авечеспахтеснея.Същотосиекактонамоитемладини–казадовол-

нопазачътиотворипортатаихванаГастонзарамоипродължи,–туйми
харесва!Самодаможешдаустискашвлюбовта.Иаз така, вървя сипо
таягорскапътекадоЗвержинек4исрещамеднажена,иедвастигнахмедо
селото,иазѝпредложихръкатасиитяказада.Ичактогавасезапознахме.
Двегодиниживяхменезаконно,аманибешевесело…нечухтелинещо?–
застинапазачътикракътмуостанавдигнаткатонахрътка.

–Не,нищо–прошепнаГастон.
–Товаедобре,защотоазповечечувам,отколкотовиждам.Ивсемисе

присънва,чекрадцимиопоскваткасата–говорешестарецът,атекрачеха
презрозоватамъглаисинятатрева.

–Тежкавиеслужбата,бащице–казаГастон.
–Дажемноготежка–въздъхнапазачът,–аманаментакамиедобре.

Значициганкастесихванали?Голямкуражлиясте.Ищевикажа,чехичне
стесглупили,самоядръжтеизкъсо…ивкъщищеерай.Тая,моята,също
сепръкнаотеднакаруца…бешеистинскадама.Амакатосъпруга?–махна
сръка.–Амити,хайманатакава!Студенолитие,а?Авие,младимомко,
елатедавидитекъдеМаргит,вашатаневяста,щеспи.

–Значи,Маргит–извикаГастон,–ето,товаекрасивоиме!
Ациганкататреперешеотстуд,носесмеешесдрезгавглас.Послеста-

рият пазач посочи към горичката с разцъфнали акации, под които спяха
впухенизавивкицигани,еднисръкавръзвъзглавницата,сякашплуваха
кроулпрезполяната,други,свитинакълбо,атретикаточелибяхаразстре-
4Звержинек–селонаоколопетдесеткилометраотПрага.–Б.ред.
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ляни.Но всички спяха дълбок сън.Няколко детски главички украсяваха
тухларскатаспалнясъссвоитекичуриикъдрици.

–Ейтуйсадомоветеим,амасаситехни,щедойделято,аснегоигоре-
щитенощиивътреставазадушно.Нализнаете,горещакръв–подхилваше
сепазачът.

АтамдолупотъвашевсинятамъглявинаПрага,електрическителампи
всеощесветехаиокичвахаградасгирляндиотсветлиникатоцирк,който
езабравилдаугасне.КулатанаПетршинвсетакасияешевчервенипреду-
предителнисигнали,нагръмоотводанакоминавСтршешовице5светеше
рубин,атукспяхаработницитеоттухларната,надкоитосесипешеакациев
цвят…Цигани,някогашниномади,коитонеотдавнабяхапристигналина
файтониикабриолетивПрагасобецииловджийскишапки,задазаменят
романтичнотоскитанесобикновенаработа.

–Азнемогадаспяподдървото–кашляшециганката,–всеимамчув-
ство, че като падат върху физиономията ми цветя, по главата ми кацат
нощнипеперудииличевърхуменвалисняг–итяскачашеоткракнакрак.
–Гастон,чао!Утрещебъдакрай„Световете“.Вечертащестоядовитри-
натасФанфан…илизнаешликакво,елакъмнас,вгетото…чао!–извика
ипрескочиединотспящите,послекрайцъфналияхрастотчеренбъзотно-
вопомаха,дветезакарфичениедназадругапрестилкисесвлякохаитясе
пъхнавпухенатазавивкаприедноспящодете.

–Итъй,датръгваме–пристъпвашеоткракнакракнощниятпазач,–
насамсенавъртатбандюгиикатонемогатподругначин,щемипробиятв
таванадупка,задастигнатдокасата…Разбирасе,втакъвмоментпо-добре
данесъмтам!Азнаникогоневикамстой,амистрелямведнага.Тъйзначи,
циганкастесихванали?–запитатой,аГастонгледашекакотеднапухена
завивкасеизтърколициганчепоризкаслигавник,отидевкраянагоричка-
таисеизпишканацялаПрага,коятолежешеподхълма.

–Внимавай!–извикастариятпазачипосочикъммомчето.–Товаможе
даебъдещиятпрезидент…Койзнае!–идобави:–Тъйзначи,циганкасте
сихванали.Акаквощекажатвкъщи?Каквощестане,когатомамакаже:
„Циганка?Самопрезтрупами!“.Каквощеѝкажете,а?

–Ще ѝ кажа: „Легни, майко, да те прескоча, тая циганка, майко, ме
изправинакрака“–казаГастонисложиеднатасиръканакръстаигле-
дашекъмдолината,къдетопобелиямостминавашетрамвай,подобнона
хармоника,ивнеговитепрозорцизатрептяутриннотослънце…

Преводотчешки:ДаниелаЗапрянова
Редакторнапревода:ЖоржетаЧолакова

5Стршешовице–кварталнаПрага.–Б.ред.


