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Ще те чакам след нощния влак  
Тя беше минавала хиляда 

пъти пътя до гарата – ня-
кои от паветата бяха от-
къртени, наоколо растеше 

трева, кротка трева, която едва ли 
щеше да дочака друга пролет. Ня-
кога тук имаше тополи, стари, огро-
мни, там гарваните свиваха тежки 
гнезда. През лятото реката почти 
пресъхваше и водата ставаше жълта 
от слънцето в малките локви. Жаби 
и гарвани жадно преглъщаха сухия 
въздух. Таня обичаше лятото, с теж-
ките тополи и цял месец боледува, 
когато ги отсякоха. 

– Ще те заведа при друга гора – 
беше й казал Михаил, който винаги 
изпълняваше обещанията си. – Ето 
– каза й той след няколко седмици. 
На най-обикновен лист хартия беше 
надраскал с цветни моливи стари 
дървета и бяла изсъхнала река меж-
ду тях. Гарваните в неговата рисунка 
бяха сини и в цялата му картина ва-
леше дъжд. В долния ъгъл, почти не-
видими, сини като гарваните, имаше 
букви. „Подарявам ти този дъжд“ – 
казваха те. Михаил замина на работа 
в Италия, после в Холандия, а Таня 
продаваше сребърни бижута в мага-
зинчето на пътя към гарата. По-къс-
но собственикът промени бизнеса 
си, но Таня остана в същия магазин. 
Продаваше платове, одеяла, конци и 
нощници. Михаил дълго не се обаж-
даше, но когато се връщаше за мал-
ко от Холандия, дълго мълчеше и я 
гледаше сред прилежно подредените 
пакети със стока.

– Ще си дойда с нощния влак – 
каза й веднъж той. – С най-пиянския 
влак ще си дойда завинаги. Ти ме ча-
кай на гарата. Няма да се отделя от 
тебе. Ще ходим заедно на работа и 
заедно ще се връщаме. Където рабо-
тим, ще има тополи. И ще вали дъжд. 

После Михаил отново замина. 
Престана да се обажда вечер, по вре-
мето на най-пиянския влак. Таня 
гледаше оголелия път, прашните 
влакове, които носеха есен в града. 
Мислеше за магазина с одеала и не-
говия собственик, едър мълчалив чо-

век, който й спомена веднъж – „Ако 
искаш, можеш да се преместиш при 
мене. Ти не крадеш. Тиха си, работ-
лива си. И аз съм работлив. Ела след 
една седмица.“ 

Таня пазеше рисунката с цвет-
ни моливи, бялата пресъхнала река 
и сините букви, които й подаряваха 
дъжда. Тя чакаше нощния най-пиян-
ски влак, с бавните вагони от София 
към тяхната гара. Сега нямаше гарва-
ни, нямаше нито една топола в града. 
Реката беше изчезнала, сърцата на 
жабите бяха пресъхнали някъде. Тя 
се надяваше, че ще завали. 

– Аз не те притискам – напомни 
й собственикът на магазина за оде-
яла. – Ти си нерешителна, но нищо. 
Аз съм решителен за петдесет чове-
ка, ако се налага. – Той не знаеше, 
че Таня не може да забрави тополи-
те, по-големи от нощта. Тя помне-
ше зелените пътища в схлупената 
рисунка на Михаил. Облаците се 
бяха стопили до капка, но тя още 
усещаше белия дъжд. – Говорих с 
майка ти, тя няма нищо напротив – 
обясни собственикът на магазина. 
– Можем и да се оженим. Няма да 
си броиш стотинките, както досега. 
Няма да си купуваш дрехи от мага-
зините за втора употреба. И повече 
няма да караш това старо колело. 
Ще ти купя малък форд, на старо, 
здрав и икономичен. 

Собственикът на магазина беше 
стабилен човек, но Таня не се съгла-
сяваше да му даде старото колело. 
Михаил не се обаждаше. Тя и велоси-
педът търсеха улици с цветя по про-
зорците. Търсеха стари дървета. В 
края на август Таня получи картичка. 
Венеция, дворци и сини букви, които 
й казваха. „Ще си дойда на 24 юли.“ 
От тоя ден купувачите в магазинчето 
за платове станаха толкова красиви, 
че Таня не вярваше на очите си. 

– Радвам се, че най-после се раз-
весели – отбеляза собственикът на 
магазина. – Не знаех, че толкова ще 
се радваш, че ти повиших заплатата 
с десет лева. 

Оставаха още хиляда вагона и сто 

години до влака на 24 юли. Дните ед-
ва-едва кретаха, притиснати от жега-
та, но те бяха щастливи. Всичко до 24 
юли беше щастливо. 

Най-после стоте години изминаха. 
По разписание пиянският влак 

спираше на гарата петнайсет ми-
нути след полунощ. Таня беше там 
един час преди полунощ. Де да ги 
знае човек тия железници. Може 
пък машинистът да сгреши и да 
пристигне по-рано. Часовникът на 
гарата не работеше, щурците от-
брояваха секундите вместо него. 
Полунощ отмина, десет минути 
след полунощ отминаха, двайсет 
и пет минути след полунощ отми-
наха, петдесет минути отминаха и 
най-после релсите се обадиха. Като 
фъртуна, като гръм от ясно небе 
към гарата зафуча пиянският влак. 
Кантонерът се показа от къщичката 
и светна с фенера. Влакът спря. Бяха 
само два вагона. От първия излезе 
мъж, който си пийваше направо от 
бутилката, от втория слязоха мъж и 
жена с много багаж. Таня се огледа. 

Никой друг не се появи от страхот-
ните вагони. Кантонерът отново свет-
на с фенерчето, локомотивът изпухтя. 
Таня спря да диша. Влакът потегли, 
отначало бавно, тежко и уморено, по-
сле набра скорост и дръпна в притъм-
нялото поле. Михаил го нямаше. 

Може би не е 24 юли. Може би 
днес е още 23 или дори 22. Таня из-
мъкна календарчето от чантата си, 
на което беше отбелязвала всеки 
изминал ден. Гледа го дълго. Миха-
ил го нямаше. Беше й подарил дъжд. 
Беше й дал сини и червени тополи. 
Скоро лятото щеше да свърши. Кол-
ко време измина от ония дворци 
на Венеция? Много. Възможно е и 
Михаил да забрави. Човек трябва 
да приема фактите. Това е положе-
нието. Няма тополи, отсякоха ги. 
Няма бели гарвани. Човек трябва да 
се утешава някак си. Колко е топло и 
тихо. Какъв 24 юли. Направо не при-
лича на 24-ти. Няма вятър. Но утре 
тя ще мине с колелото по улици-
те. Няма да избира предварително. 



35брой 2/2015

Б
И

Б
Л

И
О

ТЕК
А

Която е най-светла, по нея ще хва-
не. Човек трябва да приема фактите. 
Ти си кротка и работлива. И аз съм 
кротък и работлив. Но сините букви 
казваха друго. Сините букви знаеха 
оня хубав пиянски влак. 

Михаил го нямаше. Полето беше 
изгоряло и жълто. Но беше хубаво 
поле. То бе чакало Михаил хиляда 
вагона време. В целия град не се на-
мираше нито една топола. Таня бе 
останала, тук, на щанда с одеалата. 
По покрива на гарата изведнъж зат-

Разкази на Здравка Евтимова са публику-

вани в 32 страни по света: България, САЩ, Ве-

ликобритания, Канада, Австралия, Германия, 

Франция, Китай, Япония, Русия, Дания, ЮАР, 

Аржентина, Полша и др.

Освен в България, нейни сборници с раз-

кази са публикувани в САЩ: „Somebody Else“ 

(„Някой друг“) MAG Press 2004 г., номиниран 

за наградата „Пушкарт“ в САЩ за 2005 г., „Good 

Figure, Beautiful Voice“(„Хубава фигура, кра-

сив глас“) Astemari Press 2007, „Carts and Other 

stories“(„Стари коли и други разкази“), Fomite 

Press, 2012, „Time to Mow and Other Stories“ 

(„Време за косене и други разкази“) 2012, „All 

Things That Matter Press“ и издадена в САЩ в 

края на август 2013 г. като аудиокнига от също-

то издателство. Във Великобритания – сбор-

никът „Bitter Sky“ („Горчиво небе“) Skrev Press 

2005, „Miss Daniella“ („Госпожица Даниела“), 

Skrev Press 2009; „Impossibly Blue“ 2013, SKREV 

Press. В Канада и Израел сборникът „Pale and 

Other Postmodern Bulgarian Stories“ („Блед и 

други постмодерни български разкази“), Vox 

Humana, 2010 г., в Холандия „Bloot van aen 

Moel“ („Кръв от къртица“ и други разкази“), 

Ernst Cline Publishing, 2007 г., в Гърция – сбор-

никът „Безкраен юли и други разкази“, изда-

телство „Параксенес мерес“, Атина, 2013 г., в 

Израел – сборникът „Погрешно и други раз-

кази“ („Wrong and Other Stories“), издателство 

Tiktakti, Тел Авив, 2014.

Разказът й „Твоят ред е“ е един от десетте 

наградени в световния конкурс за къс разказ на 

тема „Утопия 2005“ в град Нант, Франция. Този 

разказ е включен в антологията „Утопия 2005 – 

Десет писатели от цял свят“. Разказът й „Васил“ 

е един от десетте разкази, спечелили в конкурса 

за къс разказ от цял свят на радио BBC, Лондон 

за 2005 г. 

През 2014 г. Здравка Евтимова спечели 

наградата „Balkanika“ за най-добра книга от 

балкански автор от Албания, България, Гър-

ция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция със 

сборника си „Пернишки разкази“, издателство 

„Жанет -45“.

В България Здравка Евтимова е двукратен 

носител на наградата за разказ „Златен ланец“ 

на вестник „Труд“ – 2006 г. и 2010 г., носител на 

наградата „Чудомир“ за хумористичен разказ, 

ропаха дъждовни капки. Отначало 
бавно, после силно и здраво като 
конница дъждът затича по изтъня-
лата ламарина. Удариха светкави-
ци. Таня не ги чуваше. Тя виждаше 
светлата улица, нейната чиста улица 
с цветя по прозорците. Ти си кротка 
и работлива. Не, не. Човек не трябва 
да слуша това. Лятото продължава, 
така трябва да си казва човек. Вре-
ме е. Трябва да тръгва. Зашляпа в 
пороя под изтънелите облаци. Утре 
реката ще е голяма и бяла. Утре ще 

поникне силна трева. 
– Хей! 
Някакво раздрънкано такси се 

беше промъкнало в дъжда към гара-
та. Таня не го беше забелязала. Тя се 
препъна. Едва не цопна в локвите до 
пътя. Към нея тичаше човек, тънък 
като светкавица. Нямаше чадър. И 
той беше вир вода. Крещеше колкото 
му глас държи: 

– Дъждът! Дъждът! Ето го! 
Само един човек можеше да из-

мисли такова нещо.  ◆

литературната награда за проза „Анна Камено-

ва“, наградата „Балкани“ на издателство „Бал-

кани“ за разказ от балкански писател и др. 

Романът й „Бог на предатели“ излиза в САЩ 

през 2008 г. от издателство Buck Publishing, а 

романът „Sinfonia Bulgarica“ е публикуван в 

САЩ от издателство Fomite Books през 2014 г. 

Същият роман излиза в началото на м. март 

2015 г. в Италия под заглавието „Sinfonia“, пуб-

ликуван от издателство Salento. В България 

романът е издаден от издателство „Жанет-45“ 

със заглавие „Четвъртък“.

На 28 април 2015 г. в претъпкания от почи-

татели на съвременната проза книжен център 

„Гринуич“ Здравка Евтимова представи новата си 

книга „Една и съща река“ (ИК „Жанет 45“, 2015 г.).

Божана Апостолова сподели: „Като изда-

телка съм щастлива, че има такива талантли-

ви автори като Здравка Евтимова. Издаваш и 

пееш. Но лесно не се откриват такива автори. 

Към издателството работи цяла група от та-

лантливи писатели, които редактират, рецен-

зират, представят книгите ни. Редактор на 

„Една и съща река“ е Борис Минков, който е 

изключително прецизен при избора на текст. 

Бях му дала няколко книги да рецензира – той 

ми се обади и каза: „Тази, която е родена писа-

телка, е Здравка Евтимова!“ Аз съм издала 4-5 

нейни книги и се гордея с нея. Когато видите 

името й, бъдете сигурни, че ще четете един 

талантлив съвременен автор!“ Откъс от но-

вия роман прочета актрисата Татяна Лолова, 

като в типичния си артистично-ироничен стил 

направи кратко личностно експозе: „Много 

обичам Божана Апостолова, защото нейното 

издателство „Жанет 45“ ме успокоява, когато 

реша да чета нещо – сигурна съм, че ще бъде 

нещо хубаво. Първото ми докосване до Здрав-

ка Евтимова беше преди време на едно пред-

ставяне. Тогава тя обеща, че ще напише текст, 

който аз да изиграя. Вместо това, написала ро-

мана „Една и съща река“, като знае, че не може 

в една и съща река два пъти да се потопиш... 

Колко е мъничка в сравнение с мене, а колко 

голяма е дарбата й! И се чудиш в тази малка 

главичка как се събират толкова странни ми-

сли, толкова можене, че даже в Дания са вклю-

чили нейни текстове в учебниците си... (А ние 

не сме, защото сме много по-учени от тях.) Тя 

е една изключителна жена и за мене е голяма 

радост, че съм поканена да чета парченца от 

нейната книга...“


