
По течението 

Красимир Дамянов 
  

Беше десетият ден, откакто се спускаха по реката. Само в началото вятърът бе 

попътен; на следващия утихна и се завъртя по часовниковата стрелка, докато не 

застана срещу тях. Свиха малкото платно и продължиха на гребла, всяка сутрин 

будейки се в очакване на „долняка”, както го наричаха местните рибари, но вятърът 

не се завърна.  

 Гребяха от много рано, ако успееха да се събудят навреме, гребяха също така 

и в късните следобеди, когато беше приятно и прохладно в сянките на върбите, 

особено на смрачаване. По обяд акостираха близо до някое лозе и спяха до късно 

следобед с уста лепнещи от тръпчивия вкус на гроздето. Лозята миришеха на ракия и 

вино -беше минал гроздобера и нямаше никой по зелените хълмове, само гарвани, 

големи и сиви, които оставяха подире си празни люспи и бели изпражнения. Сред 

нажежените треви, изсъхнали през лятото, свистяха гущери и змии. Свикнали с 

присъствието им, бяха престанали да им обръщат внимание, имаха чувството, че дори 

собствената им кожа звъни, опъната и изсушена от слънцето. Не биха имали нищо 

против да се освободят и от нея, както от оскъдните си дрехи в лозята, където се 

събличаха и лежаха часове наред в лениво безразличие; тя по гръб, с ръце подвити 

под главата й, за да опази косите си от репеите, които, все едно, винаги й се 

заплитаха, за да пищи и се смее в утрините и ги чисти; той - наблюдавайки я, 

премрежил здравото си око, с другото едва виждаше, без да може да си спомни къде 

са му очилата. Но дори и без тяхна помощ успяваше да различи върху бронзовата й 

тъмна кожа лунички и многобройни бенки като галактики около черни дупки.  

 Късно следобед товареха лодката и с плодовете, надвиснали от носа, каякът 

напомняше рог на изобилието. След дни като тоя вечерите биваха сладостни и 

безкрайни и той имаше усещането, че е в състояние да продължава да се спуска по 

реката безкрайно, цял живот! Слънцето се бавеше с часове докато се скриеше зад 

хълмовете. Обсипани от еднодневки в устието на някоя река, двамата ловяха риба до 

късно, гледаха като хипнотизирани мълчаливо бързеите, а после си лягаха и се 

заспиваха мигновено.  

 На места реката ставаше съвсем плитка. Лесно свикнаха да различават 

пясъчните прагове по набраздената й повърхност и да ги избягват. Kогато засядаха, 

влачеха лодката, стискаха зъби и мълчаха. Напоследък не говореха много. Само най 

необходимото за справянето с греблата, платното, приставането, паленето на огъня и 

избора на място за нощувка. Беше излишно да приказват за неша, които и двамата 

вече отлично знаеха как стават. Едва през нощта успяваха да излязат от това 

състояние на мълчаливо пътуване, но дори и така нямаше какво толкова да си 

кажат,само имена – техните - повтаряйки ги задъхани по  



няколко пъти нощем. Чувствуваше се уморен, но я оставяше да го люби и накрая 

свършваше с удоволствие и той.  

 Харесваше му повече да я има сутрин, още преди да е отворил напълно очи, 

но тя бързаше да стане, за да се окъпе в реката, влизаше до гърди, после чистеше 

косите си от осилите, отдавайки се на цял един безкрай от женски удоволствия и 

накрая все закъсняваха... Тишината отново влизаше в сила, когато слънцето се 

вдигнеше във висинето и се хващаха да гребат в синхрон –равномерно, ритмично, 

часове наред . В началото, преди да я научи да се справя с гребането, той се 

притесняваше, че я убива седалката или греблата; стараеше се да направи така, че да 

се чувства удобно, окуражаваше я. Тя обаче бързо влезе в ритъм и той престана да се 

измъчва; почувствал сигурността й, задоволяваше се само да хвърля поглед от време 

на време с крайчеца на окото си към блясъка на греблото й, да усеща вибрациите на 

седалката зад гърба си и когато най-подир я почувства част от лодката, всеки от 

двамата потъна в собствения си свят на добър механизъм, наслаждавайки се на 

собствените си движения, собствените си мисли и дори собствени пръски. Само в 

утрините, ако успееха да тръгнат рано, или вечер, когато водите биваха съвършено 

гладки, се отдаваха на внезапно буйство; с викове, крещейки, започваха изведнъж да 

гребат бясно, опиянени от бялата пяна, хвърчаща изпод носа на каяка, вятърът 

фучеше в ушите им. Останалото време – мълчаха. Дори в лозята, макар и да беше по-

приятно, отколкото нощем в малката палатка с дъх на гума. Беше я срам обаче да се 

любят така, направо под слънцето; отдадена на теплика му, предпочиташе да не я 

безпокоят до вечерта. По-късно и той свикна да не мисли за нищо, отпуснат, сякаш 

медитира. Голотата й престана да го вълнува, струваше му се естествена сред 

растенията, опитваше се да заспи, мълчаха.  

 Последните дни нещата се промениха. Първо, времето се влоши и небето над 

реката се покри с фина, сива мъглица, нощите захладняха. Това ги застави да спят 

прегърнати, за да се топлят, но дори и така нещата не се подобриха. Второ, бяха 

принудени да забравят за лозята - гребяха мълчаливо и без настроение през целия ден 

в постоянен страх, за да не ги застигне дъждът и само за няколко дни спущането се бе 

превърнало от удоволствие в мъчение. Мокри, ядосани, постоянно изложени на 

насрещен вятър, изминаваха едва десетина-петнадесет километра. Отслабнаха. 

Мълчанието, в което пребиваваха вече бе се изпълнило с нещо ново – недоволство. 

Отправено бе не към другия, не-не, по скоро към времето; и ако беше към нещо 

конкретно и към някого, бе към самия него заради изтърваните грубости по 

отношение на кормчията – думички, подозрението, че дреме гребейки. „Какво 

правиш! – пухтеше той. - Не виждаш ли дървото?‖  

 Забеляза не само у нея, но също и в себе си подобни състояния - желание да 

отпусне греблата, да престане да мисли, да се зарее... Тогава бе, когато откри, че вече 

не я желае толкова, може би, защото цялата му енергия се съсредоточаваше в 

преодоляване на трудностите по пътуването, в усилията да не й кресне, в 

предвиждане на всичките й грешки, защото беше и прекомерно чувствителна, много 

чувствителна, а на всичко отгоре и се сърдеше, когато си даваше сметка. Ако успееше 

да си даде, разбира се...  



 Затова започна да си представя, че пътува сам. Това го успокояваше. Започна 

да пътешества сам в мислите си и с изненада откри колко лесно и никак трудно не бе 

да си сам на предната седалка - лодката олекотена, без необходимостта да се 

обръщаш назад постоянно, за да установиш как се чувсва тя. Преди самотата би го 

смутила, но сега не, не можеше да не я оцени и сякаш я желаеше вече тази мечтана 

самота. Съжаляваше, че не тръгна сам, като истинските гребци, каква 

непредвидливост да я помъкне със себе си, тази непохватна спътница, бреме, която 

продължава да мълчи – защо мълчи? Сякаш го обвиняваше в нещо. Но в какво? 

Никога, никога не бе понасял неговоренето й, винаги си бе мислил, че мълчанието е 

знак на неодобрение, дори на обвинение. И изобщо не беше ли време човек да се 

запита какъв смисъл има цялото това пътуване, какво търси в тоя каяк, обича ли я или 

не я обича вече?  

 Обичал ли е изобщо някога тази мокра жена отзад?  

 И веднъж, така поставен въпросът, с цялото спокойствие, на което бе способен 

и с цялата яснота на съзнанието си, той си отговори, че може би преди – да, но сега 

вече не макар че по принцип вината би могло да е и в лошото време, умората, и - 

капнали – двамата просто да чакаха пътуването да свърши, за да се съвземат. Имаше 

ли значение чак толкова? Веднъж, в едно пристанище - бяха седнали в силно 

осветено, неуютно ресторантче и вечеряха мълчаливо, продължаваше да вали и 

лодката чакаше пълна с вода на кея, - докато се хранеха, видя от очите й да капят 

сълзи в чинията.  

 Същата нощ не разпънаха палатката. Спаха в стария хотел до реката. Беше 

празен и със запуснат вид. Напълно подходяш за двама корабокрушенци, даже си 

позволи някаква шега по отношение на мъртвите мухи, които се търкаляха на 

перваза. Надяваше се да не им дадат обща стая, не носеха документи, но хотелиерката 

доверително ги възнагради с ключ и съучастнически им пожела лека нощ.  

 Не спа. До сутринта обмисли всичко. Стана, облече се добре, прибра нещата 

си, въдиците, и се измъкна на пръсти. Утринта беше хладна. Стори му се най-

хубавата от цялото пътуване. Дъждът беше спрял, а водите на реката преливаха 

дигата в съседните градини. Вятърът браздеше реката и водната повърхност 

изглеждаше като настръхнала. Потрепери от студ и отвърза каяка. Преди да се качи, 

се върна в хотела и остави нещата й, преди това претърси цялата лодка добре, за да не 

остане нищо нейно, нито следа о нея. Не, нямаше какво да и обяснява в писмо, стори, 

каквото си бе наумил и което от дълго време мечтаеше: да избута лодката, да скочи в 

нея, да се измъкне в талвега, и след това, с всичка сила да се хване да гребе надолу, 

надолу по течението, за да не се върне никога повече на онзи пристан.  

 И утринта, и реката предвещаваха добро пътуване. Почти не мислеше какво й 

причиняваше, оставяйки я да се събуди сама в празния хотел, а когато си даде сметка 

с последния изглед на брега и бялото здание, не остана вече нищо от обичайните 

угризения, напротив, почувства дори някаква гордост, че е бил  



способен да тръгне - о, тази самота надолу по течението на реката! – си помисли и 

натисна още по яко греблата.  



 С тласъка на лодката, вече поета от него, щеше да види дивите патици да се 

пръсват във ветрило уплашени и си каже: това е добър знак! Никога нямаше да 

забрави гласовете им. Може би това бе свободата? Да, точно това! – щеше да мисли 

трескаво гребейки като полудял след тях, затворил очи, без да мисли повече, без да си 

спомня, ориентирайки се само по свистенете на перата им...  

 Греба така пет-десет минути или повече и с всяка измината желанието да се 

обърне и погледне назад, да види отново очертанията на малкия пристанищен хотел, 

ставаше почти неудържимо. И когато престана да стиска очите си и се обърна и го 

видя, миг преди да се скрие зад завоя на реката, разбра, че не е способен да й причини 

такава болка и че няма извинение, сви рязко руля и още по силно натисна с греблата 

срещу водата.  

 Лодката – туристически каяк, който купи с такъв копнеж по време на една 

командировка в чужбина - макар яка и стабилна в бързеите, бе твърде широка и 

замислена предимно за спускания. Повече от два часа успя да я задържи с нос към 

течението, много силно в тази теснина, невъзможно да бъде преодоляно дори от 

рибарските баркаси. Разстоянието, което го делеше от бялото петно, намаляваше 

сантиметър по сантиметър - малкият хотел със смълчаното ресторантче, където, 

веднъж добрал се, щеше да изпие най-вкусната и скъпо платена бира на света. Бирата 

на разбирателството...  

 Но мускулите му отказаха да движат греблата, сърцето му - да изпомпва 

повече кръв, дробовете му да вдишват и издишват повече от петте литра въздух, 

обичайния им обем, и лодката спря... Застана за момент в мъртва точка, неподвижна 

по отношение на брега, после бавно се извъртя и започна да изостава; малко по малко 

течението безжалостно я пое и, виждайки това, той престана да се съпротивлява. 

‖Няма смисъл – си помисли като в мъгла. - Рано или късно това трябваше да се 

случи...‖  

 Два часа по късно, добрал се пеша до хотела през падналите стволове на 

тополите, покосени от течението (лодката остана вързана няколко километра по 

надолу на брега), той заизкачва задъхан външната стълба. Беше решил да не й казва 

нищо. Нека да мисли, че бил както винаги на риболов, а дрехите й е прибрал на сухо. 

Нека да мисли, че му е станало лошо от слънцето. Припаднал е. За малко да се удави. 

Ще затвори очите й с шепите си както някога, ще затули устата й с устните си, ще 

изтръгне съмненията й... Дървените стъпала ще скърцат издайнически, кръвта силно 

ще бучи в главата му, на пръсти ще се вмъкне в антрето, ще остави обувките си и ще 

отвори тихо вратата...  

 Но стаята ще е празна. Само шапката й ще се търкаля на пода. Сламената 

шапка, която й подари. 

 

 


