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„Единственото, което може да утеши и 
развлича сърцето на човек, е сърцето на друг 
човек.“

„Да беседваш със себе си е изкуство, да бе-
седваш другите хора е забава.“

„Цялата любов идва от желание и коп-
неж; ако човек не се нуждае и не копнее за 
нищо, той никога няма да обича друг човек.“

„Този, който търси само абсолютно по-
знание, рискува да не знае нищо и е обречен 
на бездействие.“

Андрей	Платонов
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В ЗОРАТА НА МЪГЛЯВАТА МЛАДОСТ

Родителите	ѝ	 умряха	 от	 тиф	през	 граждан-
ската	война	в	една	нощ.	Тогава	Олга	беше	на	че-
тиринадесет	години	и	остана	сама,	без	близки	и	
без	помощ,	в	малкото	селище	край	железопът-
ната	станция,	където	баща	ѝ	работеше	по	ком-
позирането	на	влаковете.	След	като	съседи	и	по-
знати	ѝ	помогнаха	да	погребе	баща	си	и	майка	
си,	девойката	прекара	още	няколко	дни	в	разми-
съл	в	пустата	осиротяла	квартира,	състояща	се	
от	стая	и	кухня.	Олга	изми	дъските	на	кухнята	и	
стаята,	облече	се	и	седна	на	едно	столче,	защото	
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не	знаеше	какво	да	прави	понататък	и	как	да	
живее	занапред.	Една	съседка	–	бабичка,	доне-
се	на	момиченцето	каша	в	паничка,	за	да	хапне	
нещо	сирачето,	което	беше	слабо	и	не	за	годи-
ните	 си	дребно,	 и	Олга	изяде	 всичко.	А	 когато	
бабичката	си	отиде,	Оля	започна	да	пере:	ризата	
на	майка	си	и	едни	гащи	на	баща	си	–	единстве-
ното,	което	беше	останало	от	всичкото	им	бельо	
и	горни	дрехи.	Вечерта	Олга	легна	да	спи	на	кре-
вата,	дето	винаги	бяха	спали	баща	ѝ	и	майка	ѝ,	
когато	бяха	живи	и	болни.	На	сутринта	тя	ста-
на,	уми	се,	оправи	леглото,	помете	стаята	и	каза:	
„Пак	 трябва	 да	 се	 живее!“	 Така	 казваше	 често	
майка	ѝ.	Сетне	Олга	отиде	в	кухнята	и	почна	да	
шета,	сякаш	готвеше	обед,	подобно	на	умрялата	
си	 майка;	 нямаше	 какво	 да	 готви,	 нямаше	 ни-
какви	продукти,	но	все	пак	Олга	постави	праз-
ното	 гърне	на	печката,	 взе	 ръжена,	 опря	 се	на	
него	и	като	въздъхна,	застана	омърлушена	край	
печката,	както	правеше	майка	ѝ.	После	избърса	
и	сложи	в	чекмеджето	на	масата	всички	съдове,	
погледна	часовника,	подръпна	топуза	нагоре	и	
си	 помисли:	 „Дали	 татко	ще	 си	 дойде	навреме	
от	дежурство	или	ще	закъснее?	Ако	правят	сега	
маршрут,	ще	закъснее“	–	така	мислеше	обикно-
вено	майката	на	Олга	и	наричаше	мъжа	си	татко.	
Сега	сирачето	мислеше	и	постъпваше	като	май-
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ка	си	и	така	му	ставаше	полеко	да	живее	само.	
Докато	вършеше	вместо	майка	си	домакинската	
работа,	като	повтаряше	думите	ѝ,	въздишаше	и	
тихо	се	вайкаше	в	кухнята,	момиченцето	си	въ-
образяваше,	че	майка	ѝ	е	все	още	малко	жива	в	
нея,	чувстваше	я	заедно	със	себе	си.

Вечерта	 Олга	 запали	 лампата,	 на	 дъното	 ѝ	
имаше	газ,	налята	някога	от	бащата,	и	я	сложи	
на	перваза	на	прозореца,	Така	правеше	и	майка	
ѝ,	когато	очакваше	бащата	в	тъмната	нощ.	Кога-
то	се	зададеше,	отдалеч	още	бащата	кашляше	и	
се	секнеше	на	улицата,	та	жена	му	и	дъщерята	
да	чуят,	че	си	идва.	Но	сега	на	улицата	беше	все	
тихо,	хората	се	бяха	пръснали	из	побогатите	на	
хляб	 села	 или	 лежаха	 по	 домовете	 си,	 слаби	 и	
болнави,	а	в	някои	къщи	всички	бяха	измрели.	
Все	пак	докато	се	стъмни,	Олга	чакаше	баща	си	
или	някого,	който	би	дошъл	при	нея,	но	никой	
не	си	спомни	за	сирачето	–	нито	старата	съсед-
ка,	нито	някои	други	хора,	 защото	те	 си	имаха	
свои	дертове	и	кахъри.	Тогава	тя	легна	на	крева-
та	на	родителите	си	и	заспа	самотна.

Момиченцето	 прекара	 вкъщи	 още	 два	 дни,	
пренощува,	а	после	се	запъти	към	гарата.	Далеч	
в	 един	 губернски	 град	на	Волга	живееше	леля	
ѝ:	 тя	 беше	 идвала	 преди	 две	 години	 на	 гости	
при	майка	ѝ	и	във	въображението	на	Олга	беше	
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богата	 и	 добра.	 Лелята	 беше	 сестра	 на	 майка	
ѝ,	дори	по	лице	си	приличаха,	и	сега	момичен-
цето	искаше	колкото	може	поскоро	да	замине	
при	нея,	да	остане	да	живее	там	и	да	не	тъгува	
за	майка	си.	Докато	беше	болна,	преди	да	умре,	
майката	казваше,	че	ако	на	Олга	ѝ	е	съдено	да	
остане	жива,	 трябва	да	 замине	при	леля	 си,	 та	
да	не	 е	 самичка	на	 света;	 сестра	ѝ	ще	нахрани	
и	ще	облече	сирачето	и	ще	го	прати	да	 се	учи.	
Сега	дъщерята	си	спомни	думите	на	майка	си	и	
я	послуша.

На	гарата	беше	безлюдно;	войната	с	буржо-
ата	беше	отминала	на	юг.	На	линията	срещу	га-
рата	стоеше	малък	стар	локомотив	с	два	празни	
товарни	вагона.	От	будката	на	локомотива	сле-
деше	момиченцето	помощникмашинистът;	той	
помнеше	баща	ѝ	и	майка	ѝ	и	 знаеше,	че	 са	по-
чинали,	та	затова	извика	сирачето	в	машината.	
Момиченцето	се	качи	по	стълбата	в	локомотива;	
машинистът	развърза	една	червена	кърпичка	с	
ядене	 и	 извади	 оттам	 четири	 печени	 картофа,	
сетне	ги	стопли	на	котела,	посоли	ги	и	даде	два	
картофа	на	Олга,	 а	 останалите	изяде	 сам.	Олга	
изпита	желание	 той	 да	 я	 вземе	 у	 дома	 си	 –	 тя	
щеше	да	заживее	у	тя	–	и	да	свикне	с	него,	но	ло-
комотивният	машинист	нищо	не	каза	на	моми-
ченцето,	само	му	даде	да	яде	и	прибра	празната	
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червена	кърпа.	Самият	той	беше	многодетен	чо-
век	и	не	можеше	да	реши	дали	ще	е	в	състояние	
да	храни	още	едно	гърло.

Олга	 остана	 на	 локомотива	 чак	 до	 вечерта,	
докато	на	гарата	не	пристигна	дълъг	влак	с	то-
варни	топли	вагони,	в	които	имаше	червеноар-
мейци.

Сега	аз	да	вървя,	че	трябва	да	ида	при	леля	
–	каза	Олга	на	машиниста.	–	Мама	ми	заръча,	до-
като	беше	жива.	

–	Щом	трябва,	заминавай	–	каза	ѝ	машинистът.
Олга	 слезе	 от	 локомотива	 и	 се	 запъти	 към	

червеноармейския	влак.	Вагоните	бяха	широко	
отворени	и	почти	всички	войници	бяха	излезли	
навън;	някои	от	тях	се	разхождаха	по	перона	и	
гледаха	 какво	 има	 наоколо	 –	 водопроводната	
кула,	къщите	около	гарата	и	понататък	обикно-
вените	житни	нивя.	Четирима	червеноармейци	
носеха	в	цинкови	кофи	супа	откъм	станционна-
та	кухня:	Олга	се	приближи	до	кофите	със	супата	
и	надникна	вътре:	оттам	идеше	мирис	на	вкусно	
месо	и	копър,	но	то	беше	за	червеноармейците,	
защото	те	отиваха	на	война	и	трябваше	да	бъдат	
силни,	а	Олга	нямаше	право	да	яде	от	тази	супа.

Край	един	вагон	стоеше	замислен	червено-
армеец;	той	не	бързаше	да	върви	да	обядва	и	си	
почиваше	от	пътя	и	от	войната.
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–	Чичо,	може	ли	и	аз	да	дойда	с	вас?	–	примо-
ли	се	Олга.	–	Чака	ме	леля	ми.	

–	А	къде	живее	тя?	–	попита	червеноармее-
цът.	–	Далече	ли?

Олга	каза	името	на	града	и	червеноармеецът	
се	съгласи,	че	е	далече,	пеш	не	може	стигна,	а	с	
влак	май	утре	призори	ще	е	там.

В	това	време	до	вагона	се	приближиха	двама	
червеноармейци	с	кофа	супа,	а	зад	тях	още	ня-
колко	бойци	носеха	в	ръце	хляб,	махорка,	каша	
в	 една	 тенджера,	 сапун,	 кибрит	 и	 разни	 други	
продоволствия.

–	Едно	момиче	тука	моли	да	замине	с	нас	при	
леля	 си	–	каза	червеноармеецът	на	приближи-
лите	се	другари.	Да	го	вземем,	а?...	

–	Защо	пък	не	–	да	дойде!	–	каза	боецът,	кой-
то	беше	дошъл	 с	 два	 хляба	под	мишница.	 –	 За	
годеница	не	става	–	малка	е,	но	за	сестра	таман...

Настаниха	Олга	във	вагона,	дадоха	ѝ	лъжица	
и	голям	комат	хляб	и	тя	седна	между	червено-
армейците	да	яде	от	общата	супа	в	чистата	цин-
кова	кофа.	Скоро	един	от	червеноармейците	за	
беляза,	че	ѝ	е	неудобно	да	яде,	седнала	на	пода,	
и	я	посъветва	да	застане	на	колене	–	тогава	не	
стига	с	лъжицата	гъстото	на	дъното	и	ще	вижда	
къде	плава	мазнина	и	къде	има	мръвка.

След	вечеря	влакът	потегли.	Червеноармей-
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ците	настаниха	Олга	на	горната	преграда,	защо-
то	там	беше	потопло	и	потихо,	а	отгоре	я	по-
криха	с	два	шинела,	за	да	не	измръзне	от	нощ-
ния	или	утринния	хлад.

II

Късно	 сутринта	 червеноармейците	 събуди-
ха	Олга.	Влакът	стоеше	на	голяма	гара,	непозна-
ти	 локомотиви	 свиреха	 в	 далечината	 с	 чужди	
гласове	и	 слънцето	 светеше	не	от	тази	 страна,	
откъм	която	светеше	в	селището,	дето	живееше	
Олга.	 Червеноармейците	 ѝ	 подариха	 половин	
хляб	и	парче	сланина,	хванаха	я	под	мишниците	
и	я	спуснаха	от	вагона	на	земята.

–	Тук	живее	твоята	леля	–	казаха	те.	–	Върви	
при	нея,	учи	се	и	пораствай	голяма,	по	твое	вре-
ме	ще	се	живее	хубаво.

–	Но	аз	не	знам	къде	живее	леля	–	произнесе	
Олга	отдолу;	сега	тя	стоеше	сама,	със	сиромашка	
поличка,	боса	и	с	хляба	под	мишница.

–	 Ще	 я	 намериш	 –	 отговори	 замисленият	
червеноармеец.	Хората	ще	ти	посочат.

Но	Олга	не	си	отиваше;	искаше	ѝ	се	да	остане	с	
червеноармейците	във	вагона	и	да	отиде	там,	къ-
дето	отиват	и	те.	Тя	вече	беше	свикнала	малко	с	
тях	и	искаше	всеки	ден	да	яде	супа	с	говеждо	месо.
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–	Хайде,	 тръгвай	полекичка	подканиха	я	от	
вагона.

–	 Вие	 казахте,	 че	 ще	 ми	 бъде	 хубаво,	 ама	
кога?	–	попита	тя,	защото	се	страхуваше	тъй	из-
веднъж	да	тръгне	към	леля	си,	неизвестно	на-
къде.	

–	 Потърпи	 –	 отговори	 ѝ	 предишният	 зами-
слен	червеноармеец.	–	Сега	имаме	много	грижи:	
трябва	да	свършим	с	белите…

–	Аз	ще	потърпя	–	съгласи	се	Олга.	–	А	сега	
довиждане.	Отивам	при	леля.	

Тя	намери	леля	си	едва	привечер.	Разпитва-
ше	всички	хора,	лицата	на	които	изглеждаха	по	
добри,	 но	никой	не	 знаеше	къде	живее	Татяна	
Василиевна	Благих.	 Един	минувач	ѝ	взе	 хляба,	
беше	я	помолил	да	си	отхапе	залък,	а	отнесе	це-
лия	хляб	със	себе	си,	като	ѝ	каза,	че	сега	е	забра-
нено	да	се	прави	спекула	с	хляб.	Олга	изяде	на	
бърза	ръка	всичката	сланина,	която	ѝ	бяха	дали	
червеноармейците,	за	да	не	ѝ	я	вземе	някой,	и	
влезе	в	един	двор	да	пие	вода.	Възрастна	жена	
ѝ	даде	канче	вода	и	каза,	че	няма	нищо	друго	за	
даване.	

–	Че	аз	не	прося,	аз	съм	дошла	при	леля	си	–	
каза	Олга.

–	Ами	коя	е	леля	ти?	–	жената	подозрително	
попита.
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Олга	каза	цялото	име	на	леля	си;	тогава	же-
ната	въздъхна,	кой	знае	защо,	и	посочи	на	мо-
миченцето	накъде	да	върви:	надясно	зад	ъгъла	
и	после	третата	къща	отляво,	с	небоядисани	ка-
паци	на	прозорците	–	там	живеят	Благих,	мъж	и	
жена,	а	пък	деца	нямат.	

–	Нямат	ли?	–	попита	Олга.
–	Нямат	–	потвърди	жената,	–	деца	не	обичат	

да	се	раждат	на	тези	хора.
Олга	намери	малката	дървена	къща	с	небо-

ядисани	капаци,	влезе	в	двора,	обрасъл	с	буре-
нак,	и	почука	на	 заключената	врата	на	пруста.	
Оттам	 се	 чу	недоволен,	 тих	 глас,	 после	 стъпки	
и	вратата	се	отвори	–	беше	заключена	с	резе	и	
мандало,	като	за	през	нощта.	Босата,	гологлава	
леля	 Татяна	 Василиевна	 излезе	 и	 заразглежда	
момиченцето.	Олга	видя	пред	себе	си	леля	си;	тя	
си	мислеше,	че	леля	ѝ	е	весела	и	добра,	както	я	
беше	запомнила	от	детинството	си,	когато	Татя-
на	Василиевна	беше	идвала	на	гости	при	баща	ѝ	
и	майка	ѝ,	а	сега	лелята	гледаше	момиченцето	с	
равнодушни	очи,	не	се	зарадва,	че	е	пристигна-
ло	кръглото	сираче.	

–	Защо	си	дошла	тук?	–	попита	лелята.
–	Мама	ми	заръча	произнесе	Олга.	–	Нали	тя	

умря	заедно	с	татко,	та	сега	живея	самичка...	Ле-
льо,	няма	ги	вече!
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Татяна	Василиевна	вдигна	края	на	престил-
ката	си	и	избърса	очи.

–	Всички	от	нашия	род	умират	рано	–	каза	тя.	
–	И	аз	 само	изглеждам	здрава,	 а	всъщност	 съм	
вече	пътница...	Ииих,	пътница!...	

Олга	 смаяно	гледаше	леля	 си	–	 сега	тя	ѝ	 се	
струваше	добра,	защото	тъжеше	за	умрялата	си	
сестра	и	за	себе	си.	

–	Живееш,	живееш,	а	време	няма	да	поскър-
биш!	 –	 въздъхна	 Татяна	 Василиевна.	 –	 Ти	 иди	
сега	и	постой	на	улицата	–	заръча	тя	на	племен-
ницата	 си,	 –	че	токущо	съм	измила	дъските	и	
съм	почистила,	та	няма	къде	да	те	пусна..

–	Ами	аз	ще	поседя	на	двора,	там	има	трева	
–	каза	Олга.	

Но	Татяна	Василиевна	се	ядоса:
–	Няма	какво	да	правиш	по	двора!	Там	пасат	

кокошките,	и	без	това	не	носят,	че	и	да	ги	пла-
шиш	отгоре	–	ами,	ще	седиш!	А	пък	тревата	ко-
сим	за	храна	на	зайчетата,	по	нея	не	бива	да	се	
ходи...	Излез	по	пътечката	навън

Олга	излезе	на	улицата;	по	средата	ѝ	лежа-
ха	наредени	на	фигура	стари	ръждясали	релси,	
между	 тях	 вече	много	 пъти	 беше	 пониквала	 и	
умирала	 трева	и	 сега	 пак	 беше	пораснала.	Мо-
миченцето	 седна	 на	 релсите	 –	 те	 се	 намираха	
тъкмо	срещу	прозорците	на	къщата,	дето	живе-
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еше	лелята,	и	зачака	кога	ще	изсъхнат	дъските	в	
лелините	ѝ	стаи	и	кога	ще	я	викнат	и	нахранят.

Но	 изнизаха	 се	 вече	 всички	 минувачи,	 ми-
наха	н	селяни	с	талиги	на	път	към	своите	села,	
и	колари,	които	караха	лющено	просо	в	чували	
откъм	гарата,	и	престанаха	да	минават	хора	–	ве-
чер	настъпи	и	стана	тъмно.	Голите	крака	на	Олга	
премръзнаха,	тя	ги	сви	още	поблизо	до	себе	си	и	
задряма	на	студената	релса.	Сетне,	когато	отвори	
очи,	видя,	че	прозорците	на	леля	ѝ	светеха,	а	по	
цялата	улица	беше	страшна	тиха	нощ	от	детинс-
твото,	населена	с	едва	видими,	неизвестни	съще-
ства,	от	които	всички	хора	са	се	изпокрили	по	къ-
щите	си	и	са	залостили	вратите.	Олга	припна	към	
къщата	на	леля	си;	портичката	беше	заключена	
и	тогава	момиченцето	почука	на	осветения	про-
зорец.	Отвътре	дръпнаха	перденцето	и	към	Олга	
погледна	 голямо	 лице	 на	 възрастен	 човек,	 об-
расло	с	гъста	черна	брада;	той	бързо	преглътна	
нещо,	сякаш	се	изплаши,	че	са	дошли	да	му	отне-
мат	яденето,	и	внимателно	се	взря	в	тъмнината	
с	очи	толкова	малки,	че	изглеждаха	кротки	като	
очи	на	животно.	Зад	този	човек	се	виждаше	маса	
със	сложена	вечеря	и	Татяна	Василиевна	сега	че-
връсто	прибираше	хляба	и	съдовете	по	нея.

Олга	 се	 отдалечи	 от	 прозореца.	 Скоро	 пор-
тичката	се	отвори	и	оттам	надникна	леля	ѝ.	




