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Гостува писателят Светлозар Стоянов

Краката на жена 
в седем вечерта

Вървиш по тротоара и гле-
даш краката на тази жена, 
непоносимо е да ги гле-
даш, само да ги гледаш, 
а тя представлява преди 

всичко крака. И всеки крак е спасите-
лен фар, докато се давиш в морето от 
бледи, безлични софийски задници, 
чифт корабни въжета, изплетени от 
изящни мускулни орнаменти, които 
пулсират в такт с нейната походка.

Не бих казал, че се беше облякла 
специално. Носеше къса, полупроз-
рачна пола в телесен цвят, комбини-
рана с лека ризка, на рамото й висе-
ше чанта. Гледан отзад, ханшът й се 
поклащаше като махало на часовник, 
докато залязващото слънце проник-
ваше между краката й с весела без-
очливост. Все едно изобщо нямаше 
пола и от това гледката ставаше осо-
бено смущаваща.

Внезапно ми прималя, сякаш се 
спусках с много бърз асансьор, поли-
тнал и спрял така неприятно, че сър-
цето ми още миг продължи полета си 
нагоре, после падна обратно. Беше 
ужасно, прекрасно, непонятно. Дори 
не помня имаше ли ръце и глава. Ни-
какви други впечатления и форми 
не ми бяха необходими. Единствено 
нейните крака.

Сигурно съм я изучавал поне де-
сет минути в ореола на наелектри-
зираното смрачаване. Навярно още 
търсех недостатъци, но така и не 
успявах да ги открия. Такива крака 
никога няма да бъдат дебели, тлъс-
ти, разплути, с разширени виолетови 
вени. Жена с такива крака не може 
да има подскачащ корем, гърди като 
пъпеши или боксови круши. Жена с 
походка като тази не може да има не-
приятно лице, крив нос или отпусна-
ти бузи. Винаги можеш да определиш 
възрастта на една жена, ако не по ли-
цето, то по кожата на ръцете. Хуба-
вите крака обаче нямат възраст. Те 
прескачат дори собствения си труп 
по пътя на старостта към гроба.

Няма нищо кой знае колко нео-
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бичайно в това да следваш с копнеж 
и отчаяние чифт хубави крака, дока-
то се прибираш по „Стамболийски“ 
с отнесена глава и объркани мисли. 
Скромни приключения от сорта ми 
се случваха всеки ден и аз знаех, че 
е излишно да им придавам особено 
значение. В София можеш да видиш 
хиляди красиви жени, подминаваш 
ги и ги забравяш, но краката на тази 
ме караха да я следвам, скимтящ като 
слепец с клокочеща в устата слюнка. 
Никога не бях виждал точно такива 
глезени, точно такива бедра и такива 
крака. Крака, които се врязваха в тъл-
пата като перки на акула, крака като 
стегната за бой войска, крака като 
светкавичен мат с коня, крака като 
змийски опашки, като бич с две окон-
чания, като блеснали щикове, вилици 
в мъжко сърце, остриета в празна чи-
ния, крака като крака, но крака, крака, 
само крака и пак крака...

Историята на човечеството ви-
наги е била ръководена от някоя 
жена, докато мъжете са отъпквали 
пътя подире й. Всички символи на 
величие, борба, тържество, противо-
поставяне, грехопадение, предизви-
кателство и амнистия са в тези пул-
сиращи, екзалтирани крака. Напред! 
Напред без жал, без съчувствие, без 
снизхождение! Не е важно къде оти-
ва, нито какво ще й се случи там! Тя 
върви! Не са й нужни придружители, 
не са й нужни обожатели, събеседни-
ци, компания – вашите комплимен-
ти я унижават! Тя се носи, устреме-
на над мудния прилив на уличното 
движение, отдолу всичко е мъртво. 
Няма чувство, няма отзивчивост, 
клаксоните пищят в общия си тръ-
пнещ строй, целият булевард кънти 
от грохота на подкованите й токчета. 
Сградите внимателно я заобикалят, 
кучетата й правят път, просяците се 
свиват в черупката на своите дрипи. 
Стотици глави, носове, крака, пръсти 
и дамски чантички ни гледат, а ние се 
преследваме, забравили всичко. От 
плочките лъхат влажни изпарения и 

образуват мъгливо сияние. Толкова 
неприветливо, голо и студено е нао-
коло. Всичко друго не е на висотата 
на този спектакъл, всичко друго е не-
достатъчно. Останалото е илюзия. То 
принадлежи на безжизнеността.

Бях прекалено объркан, за да свия 
в някоя пряка и прекалено страх-
лив, за да я настигна и сложа край на 
всичко. Като повечето мъже в това 
положение, осъзнавах, че нищо няма 
да получа, а мисълта да я спра на ули-
цата съвсем ме обезкуражаваше. Ако 
много се бе отдалечила, аз се блъсках 
в хората, които ме бавеха, бързах да я 
потърся и колкото повече бързах, кол-
кото повече я търсех, толкова повече 
осъзнавах, че тя, именно тя, която ме 
подмами и сега се скри в проклетата 
тълпа, е онази жена, която няма да 
мога да намеря и настигна никога. Тя 
продължаваше напред и всеки удар на 
токчетата й отекваше в броеницата на 
гръбнака ми, сякаш препускахме по 
клавишите на пиано…

До онзи прежълтял миг, белязан 
с шахматна лента по цялата си дъл-
жина, когато изхълцаха спирачки и 
тя реши да вземе такси в червеното 
на светофара. Внезапно ме обзе та-
кава скръб, че ми се дощя да изсте-
на. Това е нелепо, помислих си – и 
най-прекрасните крака спират да съ-
ществуват в нечия кола! Тя се наведе 
да отвори вратата, подпряна като с 
ръка от отражението си в стъклото 
на автомобила, и си остана така: само 
с идеята за още една крачка, целуната 
от същия залез, който отказва да по-
мръкне в паметта ми. А наоколо вече 
бе започнало да се здрачава.

Здрачава се и сега. И някак все не 
успява. ◆
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