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Наистина беше красавица – хвана ми окото, 
още като се зададе откъм шосето. Висока, 
слаба, руса... На такива съм чувал да им ви-
кат „фешънки“... Стъпваше по нажежения 
пясък, сякаш е на модно дефиле. Лекият бриз 

развяваше къдриците й като в рекламен клип. Все едно, че бе 
дошла да стане част от лукса на многозвезден хотел. Веднага 
реших, че е сбъркала адреса – хубавици манекенски тип не 
идват на нашия занемарен къмпинг. Къмпинг без удобства 
и топла вода, който бе пред затваряне. Скоро тук щяха да 
дойдат багерите и булдозерите. На мястото на нашите палат-
ки догодина ще се издигне поредният многозвезден хотел... 
Хотел с бъбрековиден басейн, около който ще се изтягат 
върху шезлонги красавици с безупречни тела. Но това ще 
бъде следващото лято... Тая мацка май е малко подранила.

Това си помислих, докато зяпах новодошлата и едно-
временно с това раздавах картите. В тоя горещ следобед 
убивахме скуката с игра на карти под тентата, като вместо 
„всичко коз“ казвахме „Хамбургер шпорт ферайн“, а вместо 
„без коз“ – „Борусия Мьонхенгладбах“... Защо ли? Ами ей 
така, за по-интересно...

Спящата красавица
– Борусия... – беше почнал да казва Теодоси, но изведнъж 

се спря. – Я, Лили!
Метна картите и скочи да я посрещне. Не само пое мал-

ката раничката от рамото й, но дори я прегърна и я целуна 
по бузата.

Това ни накара да подсвирнем като некултурни кибици. 
Зад гърба си Теодоси ни направи неприличен жест с ръка, а с 
другата си ръка прегърна мацката през кръста и я поведе към 
Гюнтер. Този Гюнтер всъщност беше кемпер – камион с кара-
вана. Теодоси го беше взел втора ръка от Германия и затова го 
беше кръстил с немско име. От своя страна Гюнтер му осигу-
ряваше всички удобства – баня, химическа тоалетна и газова 
печка. А Теодоси говореше за него като за верен приятел.

Аз пък смятах, че Гюнтер е вещ, а не приятел. По принцип 
съм против вещите и против разговорите за тях. Почне ли 
някой да ми говори за коли или апартаменти, за телевизори, 
мобилни телефони или маркови дрехи, ушите ми сами се 
затварят и заживявам като в ням филм. Затова на къмпинга 
се чувствам най-добре – тук човек няма нужда от предмети 
около себе си. Няма нужда от нищо. Само от едни гащета, 
а може и без тях...
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– Не е това, което си мислите! – рече Теодоси, като се 
върна. – Лили ми е братовчедка... Дошла е от Америка. Неин 
познат я докарал от София и ще остане при мен няколко 
дни...

Веднага ни събра вниманието. Цялата компания налетя 
на клюката като ято любопитни свраки. Теодоси си забърка 
джин с тоник и взе да разказва, че братовчедка му е завър-
шила икономика в престижен университет и сега работи в 
голяма компания. Офисът й бил насред Ню Йорк, в Манха-
тън. Като спомена нещо за заплатата й, той не каза цифра, 
а просто вдигна глава към небето и подсвирна.

– Затова ризата й беше „Долче и Габана“ – каза приятел-
ката на скулптора Желязко. – Струва майка си и баща си...

– А джинсите й видяхте ли... – обади се Мария, жената 
на Крум, – уж скъсани, а етикетът им беше „Джанфранко 
Фере“...

Тук ушите ми се запушиха, както става винаги, щом 
разговорът тръгне в такава посока. Станах от мястото си и 
тръгнах към морето. Заплувах навътре и когато достатъчно 
се отдалечих от брега, се обърнах по гръб във водата... От-
пуснах се и се замислих от колко много неща нямам нужда 
в такъв един следобед... Сетих се за прочетеното оня ден. 
Докато играехме карти и записвах резултата върху парче 
вестник, погледът ми бе привлечен от някаква дописка 
за германски милионер. Тоя милио-
нер притежавал фабрики в Тайланд и 
Филипините и над хиляда работници. 
Имал къщи, басейни, коли... Един ден 
катастрофирал с ягуара си. Отървал се 
без драскотина, но три дни не излязъл 
от къщи. Само мислил. После разпродал 
всичко и раздал парите на работниците 
си. За себе си запазил само четири пред-
мета – килимче за молитви, паничка за 
ориз, кибрит и фенерче. С тези четири 
предмета заминал за Тайланд, където 
станал монах в будистки манастир. След 
дванайсет години се върнал в Германия 
с обръсната глава и оранжева роба само 
да каже на близките си, че е намерил смисъла на живота...

Честно да си кажа, ужасно му завидях на тоя германец, че 
има само четири предмета. Де да можех и аз така да подредя 
живота си...

Когато излязох на брега, разговорът на компанията про-
дължаваше да се върти около новодошлата красавица. Само 
нея никаква я нямаше.

– Спи! – каза Теодоси. – Каза, че има нужда от сън...
– Сигурно капитализмът много я е изтощил – подхвърли 

иронично скулпторът Желязко и си забърка нова доза джин 
с тоник. – Много е спяща тая красавица...

– Дали не чака някой принц да я целуне... – засмя се 
Николай.

– Може ли аз да съм принцът, дето ще я събуди... – напери 
се Желязко, а приятелката му го изгледа с досада. Бяха заедно 
от дълги години и тя не се връзваше на приказките му.

Спящата красавица влезе в Гюнтер и повече не излезе. 
През това време животът на къмпинга си течеше нормал-
но в шеги и закачки – през деня вадехме миди и ловяхме 
риба, а вечер спретвахме шумен купон с песни и танци на 

народите. Беше началото на септември и палатките около 
нас оредяваха. След седмица-две трябваше да се вдигаме и 
ние, за да освободим терена за булдозерите. Затова лакомо 
поглъщахме с кожата си слънчевите лъчи, а със сетивата си 
оная свобода, която може да ти даде само къмпингът.

– Какво ще правим догодина? – все се сещаше някой в 
разгара на веселбата и моментално ставахме сериозни. – Да 
вървим на север, към Каварна...

Започваха спорове – някой казваше, че и на север към 
Каварна вече е застроено, друг предлагаше да се скрием в 
гънките на Стара планина – там някъде около нос Емине 
имало все още безлюдни заливи. А Теодоси направо беше 
решил, че догодина ще се метне на Гюнтер и ще отпраши 
към Гърция. Там плажовете били чисти и нямало нагъсто 
хотелски вериги...

В такива моменти разбирах, че сме като роби, оковани 
като във вериги. Хотелски вериги... На север или на юг от тях 
вече няма къде да мръднеш по морския бряг. Но не можех 
да разкъсам веригите на робството, нищо друго не можех да 
направя, освен да си сипя голяма доза джин с тоник... После 
още една... Джинът, както казваше и скулпторът Желязко, е 
нашият единствен освободител.

... Събуди ме изгревът. Червеното око на слънцето излиза-
ше над хоризонта. Погледнах го и ми се стори, че ми намиг-

на. В смисъл: к’во направи ти снощи? 
Тежестта в главата ми отвърна, че май 
съм прекалил с тоника...

В такива сутрини помага единствено 
синият гьол. Обух си банските и тръг-
нах към морето. Но там вече имаше 
някой.

Спящата красавица се беше събуди-
ла след две денонощия сън и топеше във 
водата безупречното си тяло. Погледна 
към мен и ми се усмихна. Влязох след 
нея и плувахме заедно далеч навътре.

– Тук е прекрасно! – каза Лили, кога-
то излязохме на брега. Думите й проз-
вучаха естествено, а не превзето.

– Ти още нищо не си видяла! – казах й аз, а после я из-
чаках да облече сухи дрехи – обикновена тениска и къси 
панталони – и я поканих на разходка по моите любими 
места наоколо.

Тя кимна за съгласие.
Беше ведро септемврийско утро, свежо и някак шеметно. 

Високо в небето по пътя, наречен „Вия Понтика“, се носеха 
птичи ята, поели от север към юг. Ниско в краката ни под-
скачаха безгрижни скакалци и сякаш в наша чест изнасяха 
концерт. Морето блестеше като покрито със станиол. Хванах 
Лили за ръка и я поведох по стръмните пътеки край брега. 
На моменти тя възкликваше от възторг или от страх, щом 
зърнеше прибоят да се пени в краката ни. Помогнах й да 
слезем до един закътан залив, покрит със ситни камъчета, 
найлонови пликчета и пластмасови бутилки.

– Защо хората са толкова малоумни? – попита и почна да 
събира боклука на купчина, без да се бои, че ще си развали 
маникюра.

Разчистихме терена и седнахме един до друг. Взех да я 
разпитвам за Ню Йорк и за работата й във фирмата. Отклони 

Хванах Лили  
за ръка и я поведох  
по стрмните пътеки 

край брега.

Автор: Михаил Вешим
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разговора от Манхатън и го върна към морето, къмпинга 
и днешния септемврийски ден. Казах й, че това място ми е 
любимо...

– И на мен ми харесва – каза тя.
– Какво харесваш още? – попитах.
– Да спя... – каза тя. – И да сънувам... Но от работа нямам 

възможност. Връщам се вкъщи уморена, спя малко и нищо 
не сънувам...

Тогава й разказах за германския милионер и неговите 
четири предмета. Историята силно я впечатли.

– Никога няма да мога така – каза и се загледа в бляскавата 
повърхност на морето. – Само четири предмета...

– На къмпинга човек може и с по-малко... – отвърнах й 
аз.

– Завиждам ви... – промълви тя, загледана някъде към 
хоризонта.

В тоя момент усетих, че това момиче не е префърцунена 
глезла или кариеристка в бизнеса. Почувствах я като една 
от нас, като част от компанията. Стана ми страхотно близка, 
а се бяхме запознали преди час. Прииска ми се да я целуна 
и сигурно щях да го направя, ако над нас не бяха се чули 
викове и грозни псувни.

Погледнахме нагоре. Над главите ни двама местни идиоти 
уточняваха границата на спорен имот. Неотдавна хората 
от околността бяха получили обратно земите на дедите и 
бащите си и сега се готвеха да ги разпродадат за космически 
суми.

– Да си тръгваме! – каза Лили.
Върнахме се в къмпинга хванати за 

ръце. И толкоз. Тя си събра багажа, а 
братовчед й Теодоси щеше да я откара 
до Созопол, откъде да вземе автобуса за 
София. На следващия ден беше полетът 
й за Ню Йорк.

– Във вторник сутрин – каза ми, 
преди да се качи в кабината на Гюнтер, – трябва да съм на 
работа...

На къмпинга дните нямат никакво значение. Но щом 
дойде вторник, аз се сетих за нея. Представих си я като биз-
нес дама от филмите – в стилен костюм от известна марка 
да трака с високи токчета по лъснат коридор и да влиза в 
заседателна зала, където ще се говори за милиони долари. 
Мислех си дали ще може да се съсредоточи върху цифрите 
или вниманието й ще скочи като безгрижен скакалец, за да се 
върне няколко дни назад към оня залив, където седяхме един 
до друг и гледахме блестящата повърхност на морето...

Михаил ВешиМ е роден в София 
на 17 септември 1960 г. Завършва 
журналистика в Софийския уни-
верситет. от 1982 г. работи в хумо-
ристичния в. „Стършел“, на който в 
момента е главен редактор. автор 
е на хиляди фейлетони, на стотици 
разкази, хумористични спектакли, 
радиопиеси и сценарии за телеви-
зионни програми. има издадени 

десетина книги, между които „ав-
стрийците идват“, „и преди, и сега“, 
„елате в страната на „арда“, „край на 
цитата“ и др.

През 2008 г. издателство „Сиела” 
публикува романа му „английският 
съсед“. За него е номиниран за ев-
ропейската награда за литература, 
като той е единственият автор от 
Югоизточна европа. По „английският 

съсед“ е заснет и излъчен сериал с 
участието на Бен крос.

издателство „Сиела” издава и други 
негови книги – „Смях в залата“ (2008) 
и „Стари хипари“ (2009), „Нашингтон” 
(2010), „Повелителят на осите” (2011), 
които се радват на голям читателски 
интерес.  Негови разкази и фейлетони 
са превеждани на различни езици, за 
да разсмиват други страни и народи.
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Иначе вторникът минаваше като всеки обикновен ден – 
сутринта плувах и карах сърф, преди обяд хвърлихме едни 
карти, а към два часа тръгнахме с Теодоси към кръчмето 
капанче, за да пием бира. Като никога там се бяха скупчи-

ли доста хора и зяпаха телевизора в 
пълно мълчание. И ние погледнахме 
към екрана. Видях два небостъргача, 
единият пушеше по средата, обхванат 
от пожар... Камерата проследи някакво 
самолетче, което приближаваше към 
другия небостъргач. Без да се отклони, 

самолетчето се заби право в сградата и лумнаха пламъци... 
Беше 11 септември 2001-ва – това показваше календарът, 
закачен над бара.

Когато видя какво се случи, Теодоси стана бял като бялата 
си фланелка.

– Лили – каза той... – Лили работи в Световния търговски 
център...

...По-късно се разбра, че братовчедка му е имала късмет. 
Тази сутрин, първата сутрин след отпуската, се успала и 
закъсняла за работа...

Сигурно е сънувала къмпинга... 

 БиБлиотека 

Гладенето е особен 
вид мачкане.

Г. БонеВ, едиН Приятел




