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ЦВЕТЯ 

Афонсо Круш 
На чичо Мануел 

 
 

Винаги ще има цветя за този, който иска да ги види. 

Анри Матис 
 
 

Започваме пак. Няма да се дадем. 

Ларш Густафсон 
 
 

Да влезем по-навътре в дебрите. 

Сао Жоао да Круш 
 
 
 

СТОЯХ до тленните останки на баща си с онова, което бе останало от 

нашите блуждаещи чувства. Тялото ми все още изричаше името му много 

тихичко, сякаш беше течаща във вените кръв. Сълзите не се стичаха, 

застиваха в някакво своеобразно преддверие на сърцето ми или някъде там, 

на онова място, където са старателно произведени. 

Кларисе беше до мен. Стояхме хванати под ръка, а главата ѝ се 

облягаше на рамото ми. 

Иззад тъмните си очила разглеждах хората на погребението, Карла 

беше толкова хубава в черно, с болката, изписана на лицето ѝ, правите коси 

и бедрата, подаващи се изпод късата рокля, но не можех да мисля за това, 

беше погребението на татко, освен това Карла ми е първа братовчедка. 



  

Разрухата от смъртта се долавяше навсякъде – по лицата на хората, в 

спомените. Майка ми извика името на баща ми – „Зе, Зе, Зе“, тогава 

няколко сълзи се стекоха по страните ми, не толкова заради него, застинал в 

мъртвешко спокойствие, а заради болката на мама – толкова пронизваща и 

катарзисна, толкова сицилианска в начина си на изразяване, всеки вик, с 

който го зовеше по име, беше като удар с нож, раздиращ въздуха: Зе, Зе, Зе. 

Непоносима жега, потта се стичаше надолу по гърба ми, не, не беше 

пот, а езикът на смъртта, който облизваше гръбначния ми стълб отгоре 

надолу и ме притискаше към земята – топлият език на това странно 

същество, което ни превръща в земя, което превръща всичко в земя. Усещах 

дъха му на цветя, защото то не вони, както би се предполагало, има дъх на 

цвят от рози, маргарити и гладиоли, с които украсяваме ковчезите, а по- 

късно и надгробните плочи. Всичко ухае на цветя, краят ухае на цветя, не на 

клоака и гнилоч. Зе, Зе, Зе, викаше мама, а смъртта ближеше гърбовете ни, 

без да спира, с изключително финия връх на езика си се плъзгаше по телата 

на живите като някой, който отпива аперитив. 

И докато свещеникът нареждаше на прахта да стане прах отново, аз 

благославях Бог с богохулствия. 

НЕ ВСИЧКИ СЪЛЗИ са еднакви. Сълзите, предизвикани от беленето 

на лук, по химичен състав са различни от онези, които изплакваме, когато 

погребваме баща си. Сълзите, всички те, съдържат масла, антитела и 

ензими. Онези, които изплаках в деня, когато хвърлих лопата с пръст върху 

трупа на баща си, положен в изкопа, освен частиците, засичани под 

микроскопа, носеха огромната тъга на невъзможността да споделим с него 

още една бутилка вино. Едно са сълзите от лук, а съвсем друго – сълзите от 

сърце. В онзи ден носех слънчеви очила – Ray Ban от 70-те години, зелени 

стъкла, позлатени рамки. Леля Дулсе казваше, че баща ми е възхитителен, 

нещо като храм на Артемида, а аз се съгласявах, да, така си е, със сигурност 



  

е бил такъв, а после дойде чичо Енрике с огромния корем, който винаги 

пристигаше няколко минути преди него, и току се почесваше по чатала, 

преди да каже че да, баща ми бил готин човек, голям играч на бридж и можел 

да прави зайчета и други фигурки от носна кърпа, като им придавал живот 

с техника, подобна на вентрилоквизъм. На мен ми приличаше на болест, 

която го спохождаше като неконтролируем порив: разтваряше носната 

кърпичка, изсекваше се, а после я правеше на възел с формата на заешка 

глава и говореше с тънко гласче, а аз избухвах в плач, незнайно защо, но 

мразех да го прави, обхващаше ме някакъв древен страх, нещо, което се 

просмукваше в тялото ми сякаш пиех ракия. 

Веднага след като обядвахме бифтеци в един ресторант, който се 

намираше точно срещу гробището на Бенфика, се върнахме вкъщи – аз, 

Кларисе и дъщеря ми – Беатриш. 

СЛЕДОБЕДЪТ преследваше почти хищнически стъпките ми, когато 

слязох по стълбите, за да проверя пощата. Усетих фигура до себе си. 

Слънцето влизаше през малко прозорче на сградата и ме заслепяваше, 

повдигнах ръка, за да закрия очите си, и разбрах, че е г-н Улме – съседът. 

Поздравих го. Здравейте, казах аз, здравейте, каза той, дойдох да видя 

пощата, аз също. Стори ми се остарял с няколко години от последния път, 

когато го бях виждал преди броени месеци. Рядко се виждаме, той почти не 

излиза, а аз не съм особено общителен. Казах му, че изглежда лятото 

облагодетелства гущерите, които се припичат на слънце – че беше адска 

жега с размерите на самоубиваща се планета. Той се усмихна. Имаше 

плътни устни, малки очи под вежди, които наподобяваха същински космат 

водопад. Не зная защо, но ми се прииска да го поканя на кафе. Никога не го 

бях правил, а той живееше повече от седем години в съседния апартамент. 

Да изпием по кафе? Той се съгласи. 



  

Докато се качвахме, аз вървях отзад, а едрият му задник се 

поклащаше пред очите ми. Носеше прозрачни ленени панталони, през 

които се виждаха боксерките му. Стигнахме до стълбищната площадка и 

той се опря на стената, за да ми направи път. Отворих вратата, поканих го 

да влезе. 

Въведох го в гостната, чувствайте се като у дома си, и отидох да 

направя кафе. 

Когато се върнах от кухнята, той беше взел едно от порнографските 

списания, което държах на рафт от 18 век от червеникав махагон. Имам 

относително голяма колекция, особено от шестдесетте, седемдесетте и 

осемдесетте години на 20 век. 

– Не бях виждал до сега. 

– Какво? 

– Гола жена. 
 

СПРЯХ на будката, за да купя вестник. Новините не бяха добри, както 

винаги, пасажите от риба тон изчезват, гладът продължава да убива, 

индианците изчезват, зъбите падат, маларията, туберкулозата, ракът, 

безработицата, птичият грип, неспокойствието на пазарите. За останалото 

не е нужно да чета вестника, новините са изписани по лицата на хората. 

Когато влязох вкъщи, телевизорът беше включен и Кларисе спеше на 

дивана. Минах през стаята за гости, вратата бе открехната и забелязах 

подробност, която ужасно ме притесни. Не съм суеверен, но има нещо, което 

необяснимо за мен самия ненавиждам: шапки върху легла. Кларисе беше 

оставила шапката ми на леглото. А знаеше прекрасно, че не понасям това. 

Имаме закачалка в тази стая и точно там окачам шапките си, всичките, 

имам няколко купени от различни държави, от филц, кожа, вълна, от 

Мароко, Пакистан, Ню Йорк. 



  

Оставих я така, понеже реших, че Кларисе вероятно се е разсеяла и 

веднага щом забележи, ще я махне от това злокобно място (макар въобще да 

не съм суеверен). 

СЪБУДИХ СЕ на следващата сутрин с ужасно главоболие – от 

слепоочията до тила, главата ми беше като цигарена угарка, стъпкана от 

обувка. Направих си кафе, изпих две болкоуспокояващи, но не стана по- 

добре, прииска ми се да повикам пожарникарите, за да потушат тази болка, 

как е възможно толкова много болка да се побере в толкова малко кубични 

сантиметри череп, както и да е, когато мисля за това, проумявам 

твърдението, че всеки човек е вселена, ако не беше, нямаше да побира 

толкова болка в главата си. Къде четох, че философите разглеждали човека 

като макрокосмос, но нима някой мъдрец може да знае, че той е именно 

това? Казват, че Луис Карол често имал силно главоболие и заради него 

написал Алиса в страната на чудесата. Със сигурност главоболието му не 

е било по-силно от моето, все някой ден и аз ще създам шедьовър. 

Кларисе се епилираше в банята. Погледах я в продължение на няколко 

секунди и усетих, не зная защо, че съзерцавам тъжна картина. Кларисе 

седеше върху капака на тоалетната чиния с единия крак на земята, а другият 

вдигнат, бе стъпила с босо ходило на капака, като под себе си бе подложила 

светлосиня турска хавлия. Белите плочки в банята, шумът от епилатора, 

системните движения, белите бикини, наклоненото тяло, нощницата с почти 

телесен цвят, косите ѝ, падащи на врата, които отмяташе зад ухото си (а те 

падаха отново и тя отново ги отмяташе), тази сцена, не знам защо, ме караше 

да се разплача. 

Отворих двете големи стъклени врати на хола и изпуших една цигара 

на терасата, гледайки към библиотеката от другата страна на улицата. 

Мислех си за г-н Улме и за признанието, което беше направил предния ден. 



  

Изглеждаше ми невъзможно мъж на неговата възраст никога да не е виждал 

гола жена, след като сме непрестанно засипвани с голи картини. Въпреки, 

че имаше предвид снимка, най-вероятно искаше да каже, че никога не бе 

виждал на живо. Дори и така ми изглеждаше трудно за вярване. 

Върнах се вътре. Пердетата се полюшваха от топлия юнски вятър. 

Приближих се до банята, почуках на полуотворената врата и казах на 

Кларисе, че излизам и че имам нужда от друго кафе, главоболието ме 

убиваше. 

Когато се прибрах, бандата на име „Оркещра Менор“, която всеки ден 

репетираше на последния етаж, свиреше и изпълваше сградата с мелодии. 

Г-жа Азул се поклащаше леко, докато изкачваше стълбите, деветдесет и две 

годишните ѝ кости се полюшваха в ритъма на музиката, ала това леко 

поклащане беше забележимо само за много набито око. Г-жа Азул 

обикновено танцуваше с някои от музикантите, понякога със съседи, на 

терасата близо до общата зала на сградата. Гледката е фантастична. 

Мазурка, тарантела, джаз, танго, морна – стиловете и танците се 

следваха един след друг и сякаш стените на помещението подгизваха, 

обладани от ефирната влага на музиката. Кълна се, че видях капки вода да 

се стичат до пода. 

В ПОСЛЕДНО време, когато усещам устните на Кларисе да докосват 

моите, се убеждавам, че нямат история, вече не извикват спомена за първата 

ни целувка. Вярвам, че в една връзка целувката трябва да запази завинаги 

богатството на първата, историята на един живот, всички залези, всички 

промълвени в тъмното думи, цялата сигурност на любовта. Но вече не е 

така. Сега имат вкус на ваксините, които сме били на кучето (вече умря), на 

разговорите с директора на училището, на чиниите за миене, на крушката, 

която трябва да се смени, на течовете от покрива, на събранията в блока. 



  

Докосвам леко устните ѝ и усещам вкуса на рутината, на сметките, на шума 

на пералнята. Целуваме се така, както човек си оправя леглото. 

Времето навън чукаше на прозореца, беше страшна жега, която 

изглежда искаше да счупи стъклата с твърд юмрук и да влезе. Седнах на 

тоалетната с глава между краката и се замислих за живота, за тази огромна 

досада, в която се бях потопил. Борех се с недостиг на въздух, вид 

анафилактичен шок, предизвикан от монотонното повторение на часовете, 

минутите и секундите. 

Какво е любовта, мислех си аз, седнал на тоалетната, сред белите 

фаянсови плочки на стената, които едвам отразяваха изкривеното ми от 

болка лице. 

Прокарах ръка по брадата си, през очите си, почувствах се стар и 

уморен, готов да се предам. Огледалото предизвиква у мен странен ефект, 

който понякога прилича на силен шамар за отрезвяване, а понякога ме 

издига до измеренията на съновидението, на художествената измислица, на 

някаква съкровена истина, която се утаява вътре в мен и от срамежливост 

избягва да се показва наяве освен в моментите на интимност. В онзи ден 

огледалото се задоволи да ми покаже един депресиран човек. Но ще устоя. 

Не мога да приема всяко отражение, което ми бъде върнато обратно. Ще 

устоя. 

Минавайки през стаята за гости, забелязах, че шапката още стои на 

леглото. Реших да не я махам от там, Кларисе все щеше да забележи, че я е 

оставила на леглото, и като знае, че това ме дразни и изнервя, ще я окачи на 

закачалката. 
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