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Аз бях странно дете, което никой никога не нарече по име – за Богинята бях 

просто “момчето ми”, а малкото останали странници, с които ме срещна животът, 

не изпитваха необходимост да ми говорят по име или да разпитват как се казвам. 

Бях свободен, истински свободен, живеех без правила, без настойници, без 

задължения в малкия свят на собственото си семейство. Никога не съм ходил на 

училище, затова образованието ми е по-странно и от липсата на име. Всичките си 

знания придобих през безкрайните нощи, прекарани в огромната библиотека на 

Махагоновия Замък, пълна със стари книги на повече от трийсет езика. Там, в 

унесената тишина на среднощния мрак, разяждан само от крехките светлинки на 

свещите, намерих красотата на света – неговото минало и отдавна изтлелите му 

чувства, които всеки път, щом докоснех, възкръсваха от пепелта си и ми показваха 

цялата си прелест и непреходност. 

Паметта ми се връща назад, усуква се като спирала във времето и улавя в 

невидимите си сребристи мрежи два цветни спомена. Първият е докосването ми до 

чудото на ”Хлоридните Хамелеони”, чиито цветове посред нощите в хранилището 

на Махагоновия Замък изглеждаха като видения от друга вселена: цезиевият 

хлорид, който гореше със светлосин пламък, рубидиевият хлорид – малка експлозия 

от малиновочервени искри, и натриевият хлорид – златисто-жълти диаманти, 

натрошени на парчета; и вторият – онзи прекрасен и неповторим стих на тъжния 

Пол Елюар, изписан с високи готически букви върху седефената белота на една от 

стените в просторното ателие на Богинята: 

 

  “Нашите спомени тъжни – нощи до дни прилепени. 

    И те дърпат въжето, което ни свързва. 

    Да го скъсат не могат.” 

 

Това беше любимият й стих, не само заради красотата му, а и защото се бе 

появил в живота й заедно с мен. Беше ми разказала веднъж как в нощта, когато ме 

родила, чула някой да шепне стиха в тъмното: сякаш неземен дух свел глава към 

нея и й го бе прошушнал, за да го помни вечно. Често си я спомням как танцуваше 

край мен в самотните часове на късните есенни следобеди – боса, вечно млада и 

недосегаема за времето, и рецитираше със затворени очи безнадеждните френски 

поети, докоснали сърцето й още като дете. В онези есенни дни, когато свалеше 

платното от статива си – а това значеше всеки късен следобед, щом 

полупрозрачните щори на ателието й ставаха кървавочервени от умиращото слънце 

– сядаше пред тройното си огледало, бавно оцветяваше устните си с бледосиньо 

червило, обличаше златистото си кимоно и се понасяше с леки танцови стъпки из 

цялата къща. Знаеше за цветовете повече неща, отколкото останалите 

простосмъртни, както знаеше, че докато танцува, заради синьото червило устните й 

сякаш се задържаха във въздуха около нея като усмивката на Чешърската котка от 

Страната на Чудесата. Ръцете й бяха дълги и изящни и се вееха край тялото й с 

красивите плавни движения на капещи листа, а застиналата усмивка не слизаше от 

лицето й като нарисувана върху диорама. Понякога, докато бях още дете, ме 



взимаше в прегръдките си и танцуваше с мен, а аз само онемял се притисках в нея и 

вдишвах странния й сух аромат на жасмин, примесен с далечния остър мирис на 

терпентин, просмукан в сребристобялата й гръд от боите, с които рисуваше. Беше 

странна, неземна жена, до която се докосвах винаги като за последен път; имаше 

нещо обречено в нея и тя го знаеше, затова живееше като в омая, като в изпълнен с 

вълшебство свят, без да иска нещо от някого, само наслаждавайки се на усамотения 

си живот и на изкуството си. Когато пораснах и станах тежък за нежните й ръце, 

кафезът с боядисаните в жълто свраки от ателието й за дълго стана “партньорът й” 

за танц: тя го обгръщаше като Невидимия Любим и дълго се носеше с него из 

притихналите стаи на огромната къща, докато двете сюрреалистични птици зад 

тънките решетки едва чуто потракваха с човки, сякаш в такт със стъпките й. В тези 

злачни есенни следобеди и виолетови вечери аз стоях притихнал край нея с книга в 

скута си или полупразен лист на пишещата си машина и я гледах с необяснима тъга, 

сякаш не красотата, с която тя изпълваше къщата беше най-важната, а болката, че 

някога ще я изгубя завинаги. 


