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СТАРИЯ ПЕРКО

Хауърд Лъвкрафт

СТАРИЯ ПЕРКО

Сантиментална импровизация на Марк Лолий за 
консула на Галия.

Разказът „Стария перко“ е написан през 1919 го-
дина. Той представлява своеобразна шега по адрес 
на един приятел на Лъвкрафт. Творбата вижда бял 
свят 40 години след смъртта на автора си, публи-
куван е в сборника „Стаята със заковани прозорци, и 
други истории“.

Билярдната на  Шихан, която краси една от мал-
ките улички в затънтения район на складовете в 
Чикаго, не е най-изискано място. Въздухът в това 
заведение, напоен с хиляди миризми като тези, 
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които Колридж е намерил в Кьолн, много рядко се 
озарява от пречистващите слънчеви лъчи, макар да 
се опитва да си завоюва територия от лютия дим 
на многобройните пури и цигари, стиснати между 
грапавите устни на множеството човешки съще-
ства, които денем и нощем се въртят при Шихан. 
За непреходната популярност на това място си има 
причина и тя е очевидна за всеки, който си направи 
труда да проучи царящата там атмосфера. През сме-
сицата от миризми и трудно поносим задух се про-
крадва ароматът, който е бил добре известен ня-
кога навред, а днес с постановление на хуманното 
правителство е успешно изтласкан в задния двор 
на живота – ароматът на силно, незаконно уиски, 
наистина великолепен образец на забранения през 
1950 година плод от новата ера.

Заведението на Шихан е признат център на не-
легалната търговия с алкохол и наркотици в Чика-
го и като такъв се радва на определено почитание 
и сред най-невзрачните му посетители; но съвсем 
доскоро сред тях имаше един, който беше изклю-
чение от общото правило и споделяше само нечис-
тотията и мизерията на това място, но не и него-
вата слава.  Прякорът му беше Стария перко и той 
беше най-изпадналият елемент сред тази изпад-
нала обстановка. Мнозина се опитваха да разберат 
какъв е бил преди, защото когато стигнеше до из-
вестен етап от напиването, думите му и самият му 
начин на говорене смайваха околните, но не беше 
много трудно човек да разбере какъв е той сега. 
Стария перко олицетворяваше жалостив тип  пи-
янде-несретник. Никой не знаеше откъде се беше 
взел. Една вечер нахлу неистово у Шихан и с пяна 
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на устата настоя за уиски и хашиш; като получи 
каквото поиска, обеща да го отработи и оттогава се 
въртеше в билярдната, като миеше пода, бършеше 
плювалниците и чашите и изпълняваше безброй 
други заръки срещу пиене и дрога,  с които да под-
държа живота и здравия си разум.

Говореше малко, обикновено на жаргона на от-
репките, но понякога, въодушевен от някоя особе-
но щедра порция неразредено уиски, можеше ни в 
клин, ни в ръкав да подхване поредица от много-
сричкови думи или високопарни откъси от проза 
и стихове, които да накарат някои от постоянните 
клиенти на билярдната да заподозрат, че е позна-
вал и по-добри времена. Един от постоянните посе-
тители, банкер, прахосал парите на клиентите си, 
който сега се криеше от тях, редовно си говореше 
със стареца и от начина му да говори беше стигнал 
до извода, че на времето си той е бил писател или 
преподавател. Единствената отличителна следа от 
миналото му обаче беше избелялата снимка, уве-
ковечила красивите и благородни черти на млада 
жена – снимка, с която Стария перко не се разделя-
ше. От време на време той я вадеше от скъсания си 
джоб, махаше от нея опаковъчната хартия и с ча-
сове я гледаше с неописуема носталгия и нежност. 
Жената от снимката по нищо не приличаше на лич-
ност, познанството с която е естествено да се очак-
ва от един обитател на житейското дъно – тя беше 
добродетелно възпитана знатна дама, облечена с 
особен тоалет от преди тридесет години. Стария 
перко също приличаше на частица от миналото, 
защото неговите дрехи, които не подлежат на опи-
сание, носеха печата на далечни времена. Той беше 
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много висок на ръст, може би повече от шест фута, 
макар понякога да изглеждаше по-нисък, защото се 
прегърбваше. Косата му, прошарена и провиснала 
на фъндъци, отдавна не беше виждала гребен, а по-
крилата изпитото му лице растителност явно зави-
наги беше замряла на нивото на грубата четина, на 
която не е писано да заприлича на нормална брада 
и мустаци. В неговия облик, който някога вероятно 
е бил благороден, сега се четяха покъртителни сле-
ди от разгулен живот. На времето си – най-вероятно 
на средна възраст – той несъмнено е бил много пъ-
лен, но сега беше станал ужасно слаб, с провиснали 
бузи и под размътените му очи се очертаваха черве-
никави торбички. С две думи Стария перко не беше 
никак приятна картинка.

    Поведението му бе не по-малко чудновато от 
външността. Обикновено той отговаряше на обра-
за на отцепник, готов на всичко за порция уиски 
или доза хашиш за пет цента, но се случваше да раз-
крива и други черти на характера си, благодарение 
на които беше получил въпросния прякор. Тогава 
се опитваше да изпъне рамене и в очите му плам-
ваше някаква искра. Маниерите му ставаха изклю-
чително учтиви и изпълнени с достойнство, а глу-
поватите създания наоколо изведнъж започваха да 
усещат неговото превъзходство, което укротяваше 
желанието им да го сритат или да зашлевят някой 
шамар на клетника, който обикновено ставаше 
обект на присмех. В такива мигове той демонстри-
раше язвителен хумор и сипеше забележки, които 
постоянните посетители на билярдната намираха 
за абсурдни и нелепи. Но скоро след това магията 
се изпаряваше и Стария перко продължаваше да 



9

СТАРИЯ ПЕРКО

мие пода и да чисти плювалниците както преди. 
Той щеше да бъде идеален работник, ако не беше 
едно обстоятелство – поведението му, когато мла-
дите надигаха първата си чаша.  Тогава старецът 
яростно и възбудено ставаше от масата, започваше 
да сипе предупреждения и закани и се мъчеше да 
откаже новаците от стремежа им „да се запознаят 
с истинския живот“. Той гневно пръскаше слюн-
ка, бълваше продължителни увещания и странни 
клетви, и в пълната с хора зала неговата страховита 
сериозност стряскаше не един замаян ум. Впрочем, 
след известно време в неговият изтощен от алкохо-
лизма мозък нишката на разсъжденията се скъсва-
ше и старецът с глуповата усмивка отново хващаше 
парцалите.

    Не мисля, че повечето постоянни посетители 
на билярдната на Шихан ще забравят деня, когато 
там дойде младият Алфред Тревър. Той беше нещо 
като находка, този талантлив и пламенен младеж, 
който „нямаш мярка“ в нищо, с което се захващаше 
– така поне казваше Пит Шулц, който доставяше 
наркотици на Шихан; Пит беше срещал това момче 
в колежа Лоурънс, който се намираше в градчето 
Епълтън в Уисконсин. Родителите на Тревър бяха 
уважавани хора в Епълтън. Баща му, Карл Тревър, 
беше адвокат и почтен гражданин, а майка му се 
беше прочула като поетеса с моминското си име 
Елинор Уинг. Алфред, който също беше преуспял 
на поетичното и научното поприще, страдаше от 
известна инфантилност, която го правеше идеална 
плячка за шихановия доставчик. Светлокос, сим-
патичен, разглезен, жизнелюбив, той жадуваше да 
опита от всевъзможните забавления, за които беше 
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чел или чувал. В колежа се беше прочул като член 
на шегаджийското студентско братство „Отвори си  
крана“, където беше най-буйният и весел сред буй-
ните и веселите млади гуляйджии, но това волно 
лекомислие вече не го задоволяваше. От книгите 
беше научил за някои по-сериозни пороци и няма-
ше търпение да  натрупа личен опит от тях. Може 
би тази склонност към необузданост беше отчасти 
стимулирана от гнета, на който е бил подложен в 
бащиния си дом, защото мисис Тревър имаше  свои 
причини да държи единственото си дете под строг 
контрол. Младостта на самата Елинор носеше бе-
лега на ужаса, предизвикан от порока на човека, за 
когото известно време е била сгодена.

     Въпросният годеник, младият Галпин, беше 
един от изтъкнатите синове на Епълтън. От малък 
отличаващ се с неимоверни умствени способности, 
той си беше спечелил широка известност в Уискон-
синския университет, а на двадесет и три години се 
беше върнал в Епълтън, за да заеме професорска 
длъжност в колежа Лоурънс и да сложи пръстен с 
диамант на ръката на най-хубавата девойка в гра-
да. Известно време всичко вървеше по вода, но по-
сле изведнъж се разрази буря. Пагубното пристра-
стие, чието начало се криеше в първата почерпка 
в уединение в гората, беше надделяло над профе-
сора и бе станало явно за околните; само спешно-
то уволнение му позволи да избегне отговорност-
та за щетите, които бе нанесъл на нравствеността 
на поверените на грижите му ученици. Договорът 
с него беше скъсан, Галпин се премести на изток и 
се опита да започне нов живот, но скоро жителите 
на Епълтън научиха, че техният съгражданин е по-
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зорно уволнен от Нюйоркския университет, където 
преподаваше английски език. Тогава той се посве-
ти на работата в библиотеките и в четенето на пуб-
лични лекции, като в монографиите и изказвани-
ята си на различни литературни теми неизменно 
демонстрираше толкова забележимата си дарба, 
че публиката май все някога трябваше да му прос-
ти някогашните прегрешения. Неговите пламенни 
речи в защита на Франсоа Вийон, Едгар Алън По, 
Пол Верлен и Оскар Уайлд до голяма степен се от-
насяха и за самия него и през кратката златна есен 
на славата на Галпин се заговори за новия му годеж 
с една девойка от семейство на интелектуалци, коя-
то живееше на Парк авеню. Но после настана още 
един срив. Последното провинение, в сравнение с 
което предишните изглеждаха направо невинни, 
развенча илюзиите на онези, които бяха готови 
да повярват, че младежът се е поправил; Галпин се 
прости с името си и престана да се явява сред хора. 
Периодично разнасящите се слухове го асоциира-
ха с някой си „консул Хастинг“, чиито съчинения за 
театъра и киното неизменно правеха впечатление 
със своята обоснованост и дълбоки познания на ав-
тора, но след известно време Хастинг изчезна от по-
лезрението на публиката и Галпин стана само едно 
име, което родителите произнасяха, за да плашат 
децата си. Елинор Уинг скоро се омъжи за Карл Тре-
вър, перспективния млад адвокат, а спомените за 
предишния ѝ поклонник стигнаха само дотолкова, 
че да назове с неговото име единствения си син и 
да даде нравствен урок на този хубав и упорит мла-
деж. И ето че сега, независимо от този урок, Алфред 
Тревър се яви у Шихан, готов да обърне първата 
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чашка в живота си. 
– Шефе! – извика Шулц, когато влезе  с младата си 

жертва в напоеното с гадни миризми помещение. – 
Запознай се с приятеля ми Ел Тревър, най-големия 
гуляйджия в Лоурънс, нали го знаеш, дето е в Епъл-
тън, в Уисконсин. Между другото той е от голямото 
добрутро: Татко му  там е главен спец юрист, а май-
ка му – литературна звезда. Иска да опознае живо-
та такъв, какъвто е, да усети вкуса на истинското 
уиски. Само не забравяй, че ми е приятел, и се дръж 
с него както подобава.

   Щом чуха името Тревър и наименованията Ло-
урънс и Епълтън, събралите се в салона безделни-
ци  почувстваха нещо особено. Може да е било само 
чукването на две топки върху билярдната маса или 
подрънкването на чашите, долетяло от тайнстве-
ните кътчета на вътрешното помещение, може да е 
било и странното шумолене на мръсните завеси на 
един от прашните прозорци, но на мнозина им се 
стори, че някой изскърца със зъби и въздъхна из-
дълбоко. 

– Радвам се да се запознаем, Шихан – спокойно и 
учтиво каза Тревър. – За първи път съм на такова 
място, но опознавам живота и не искам да прене-
брегвам никой опит. В това също има поезия – дали 
го знаете или не, няма значение. 

– Приятелю – отговори собственикът, – ако ис-
каш да видиш живота, дошъл си на правилното мяс-
то. Тук има всичко – и истински живот, и чудесно 
забавление. Нищо, че това дяволско правителство 
се опитва да вкара всички хора в своя калъп, щом 
така му е хрумнало, но то няма да може да попречи 
на един младеж да попрекали, ако това ще го зарад-
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ва. Какво ще искаш, приятелю – твърдо питие, кока 
или някакво друго гориво. Тук има от всичко, как-
вото пожелаеш.

По думите на постоянните клиенти на билярд-
ната точно в този миг в равномерните монотонни 
движения на парцала настъпи пауза. 

– Искам уиски, старо, хубаво малцово уиски! – с 
ентусиазъм възкликна Тревър. – Трябва да кажа, че 
след като прочетох за веселите почерпки, обичай-
ни за студентите от едно време, не ми се пие вода. 
Сега  всеки път ме мъчи жажда и тази жажда може 
да бъде утолена само с нещо по-силно от вода. 

– Анакреонтична1, какво е това по дяволите?
Неколцина от постоянните клиенти се избле-

щиха, защото младежът беше попрекалил. Но бан-
керът прахосник им обясни, че Анакреон е бил раз-
вратник, който е живял много отдавна и е пишел за 
забавленията, на които се е отдавал, когато целият 
свят е приличал на заведението на Шихан. 

– Виж какво, Тревър – продължи прахосникът. – 
Шулц каза, че майка ти се занимавала с литература, 
нали така? 

– Да, по дяволите – отговори Тревър, – но това 
няма нищо общо с древния теосиец. Тя е една от 
скучните моралистки каквито има навсякъде и ви-
наги и които се стремят да лишат живота си от вся-
ка радост, като съчиняват сантиментални глупости. 
Чували ли сте за нея? Тя се подписва с моминското 
си име Елинор Уинг.

В този миг Стария перко изтърва метлата.

1 Която възпява виното, любовта и веселия безгри-
жен живот. (бел. ред.)
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– Ето ти почерпката – жизнерадостно обяви Ши-
хан, който носеше бутилките и чашите. – Хубаво 
старо уиски, по-пивко от него няма да намериш в 
цяло Чикаго.

Очите на младежа блеснаха, а ноздрите му 
вдъхнаха миризмата на кафеникавата течност, коя-
то собственикът наля в чашата му. Този мирис го 
отврати, свойствените му по природа изтънчени 
сетива бяха възмутени; но той възнамеряваше на 
всяка цена да опознае живота в цялата му пълнота, 
затова запази самоувереност. Но преди решимостта 
да му да бъде подложена на изпитание, стана нещо 
неочаквано. Стария перко внезапно се изправи, 
завтече се към младежа и изби от ръцете му чаша-
та с уиски, после без да се бави атакува с парцала 
си подноса с бутилките и чашите, които след миг 
се превърнаха в купчина стъкла, които плувнаха 
в локва от миризливата течност. Няколко човека 
(или същества, които някога са били хора) падна-
ха на колене и започнаха да лочат от разлятото по 
пода уиски, но повечето клиенти се слисаха от не-
бивалото поведение на чистача отцепник.

Стария перко се обърна към втрещения Тревър 
и с кротък, учтив тон каза: 

– Не го правете. Когато бях като вас, и аз го на-
правих. Резултатът е пред очите ви. 

– Какво искате да постигнете, по дяволите, дър-
ти клоуне? – извика Тревър. – Какво искате, като 
пречите на един джентълмен да се забавлява за 
собствено удоволствие?

Междувременно Шихан се съвзе, пристъпи на-
пред и сложи масивната си ръка върху рамото на 
стария клошар. 
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– Това беше последният ти номер, старче! – гнев-
но възкликна той. – Щом един джентълмен иска да 
се почерпи, той трябва да бъде обслужен, Бога ми, 
и ти нямаш право да се пречкаш. А сега се махай от-
тук, докато не съм те изхвърлил.

Но Шихан би трябвало малко повече да разбира от 
психология и да предвиди последиците от нервната 
възбуда. Стария перко стисна здраво парцала и за-
почна да го размахва като македонски хоплит копие 
и скоро разчисти около себе си внушително прос-
транство, като междувременно подвикваше несвър-
зани откъслечни цитати, между които най-често се 
чуваше: „Велиалови синове, пияни и нагли“.

Салонът заприлича на адски чертог, хората ви-
каха и виеха от страх пред чудовището, което бяха 
разбудили в безобидното дотогава пиянде. Тревър 
се чудеше какво да прави, и когато сбиването стиг-
на апогея си, се залепи за стената. „Той не бива да 
пие! Той не бива да пие!“ – ръмжеше Стария перко 
и това май вече не беше цитат. Привлечени от ехтя-
щия отвътре шум, на прага на билярдната заста-
наха полицаи, но те не бързаха да се намесят. През 
това време, обзет от страх и завинаги излекуван от 
желанието си да опознае живота чрез приобщаване 
към порока, Тревър неусетно започна да се мести 
по-близо до новодошлите хора със синя униформа. 
Ако успееше да се измъкне и да се качи на влака за 
Епълтън (така си мислеше), щеше да сметне обуче-
нието си по разгул за напълно завършено.

Внезапно Стария перко престана да размахва ко-
пието си и замръзна на място изпънат в пален ръст 
– толкова изправен още никой тук не го беше виж-
дал. 


