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Некомкан Филип
Еленчето, хубавичка 
тридесет и петгодишна 
циганка, за която няма-
ше значение как ще на-
ричат рода ѝ – цигани, 
роми или по някакъв 
друг начин, достатъч-
но уверена в своята 
миловидна и спретна-
та фигура – стържеше 
един тиган до задните 
стъпала на ресторан-
та. В просторния хо-
телски комплекс край 
Батовска река, Елен-
чето беше свикнала с 
повишеното внимание 
от страна на персонала 
към нея.
 Тук  работе-
ха наемни готвачи, 
сервитьори, винари, 
свинари, от различ-
ни градове – Варна, 
Добрич, Силистра и 
българи от Молдова. 
Хотелът беше голям, 
носеше името „Чиф-
лика” и както винаги в 
един такъв многочис-
лен състав, имаше раз-
ни вътрешни тревоги 
за обикновените слу-
жители, невидими за 
усмихващите се гости. 
В ежедневната си ра-
бота хотелският персо-
нал намираше време за 
шеги, случваше се да 
псува, да плаче, и дори 
да се влюбва.
Еленчето, седейки на 
един декоративен пън 
край басамаците, гра-
виран от майсторските 
ръце на амбициозен 
дърворезбар, почист-
ваше тигана и все си 
повдигаше полата – уж 
ѝ стягала на бедрата. 
Ах, тази женска прони-
цателност и хитрост, 
когато има вероятност 
наоколо да се появи 
някой мъж!
И наистина, в опре-
деленото време по 
график, Огнян и Фи-
лип пристигнаха от 
Добрич, превозвайки 
месо и стоки за ресто-
ранта с едно вехтичко 
камионче. Започнаха 
да разтоварват кашо-
ни, щайги и всеки път 

заобикаляха препят-
ствието – опънатите 
разголени крака на 
Еленчето. А тя, вина-
ги, когато Филип ми-
наваше край нея, вди-
гаше погледа си, за да 
види ще я погледне ли 
и той в черните, пълни 
с въжделение очи. 
Филип беше израснал в 
бесарабско-българско 
семейство, в което не-
поколебимо се пазеха  
християнските морал-
ни устои. Той си ми-
слеше, че по-възраст-
ният от него – Огнян, 
трябва да я смъмри, 
да събуди съвестта ѝ, 
но 63-годишният пръч 
не мислеше да разваля 
тази срамно-кокетлива 
картина, която според 
него бе достатъчно 
приемлива и донякъде 
подигравателна. 
Огнян имаше друго 
възпитание. Роден, 
раснал и ергенувал в 
свободните среди на 
курортна Варна, той 
бе пътувал на млади 
години с търговски ко-
раб, а по-късно, чети-
ридесетгодишен, беше 
обиколил многократно 
Европа от Сицилия до 
Амстердам като ти-
раджия. За него тази 
мимолетна сцена не 
означаваше нищо пре-
дизвикателно или амо-
рално. Освободеното 
държание на хората в 
Европа му бе предста-
вяло и по-безчестни 
случки. Разголените 
бедра на хубавичката 
циганка предизвикаха 
само една двумислена 
усмивка у него. Той 
прекрасно разбираше, 
че Еленчето съблазня-
ва Филип и очакваше 
да види какъв ще е ре-
зултатът.
Всъщност, нищо не 
пречеше на този 38-го-
дишен мъж от Молдова 
да свърже съдбата си с 
хубавичкото и спретна-
то Еленче, която, как-
то и той след развода, 
беше освободена от се-

мейни отношения. Но 
ако това би могло да 
се случи някога, то би 
трябвало да бъде чрез 
узаконен брак, в който 
църковните порядки 
изискват непременно 
двойката да бъде бра-
косъчетана. Филип го 
беше премислял не 
един път вечер в стаята 
си, или когато ходеше 
за върбови шибалки 
за свинете край мал-
кото приказно езерце 
в местността, наречена 
„Пикника”.
От деня, в който беше 
пристигнал да работи 
тук, много често забе-
лязваше черните очи, 
ту зад някой прозорец, 
ту зад големия кичест 
трендафил до декора-
тивния басейн с трите 
риби, ту в тъмата на 
избата, където се случ-
ваше да занесе някак-
ва стока. И всеки път 
нещо му  пречеше да 
открие сериозен разго-
вор с миячката.
Ето, дори и сега, Елен-
чето седеше на пъна, 
разголваше си краката 
и несъмнено се беше 
открила за топъл по-
глед, за закачлив разго-
вор, а може би дори и 
за едно ощипване. Но 
според възпитанието 
на Филип, не може-
ше да се предприеме 
нищо в присъствието 
на Огнян. И вероятно, 
не само Огнян беше 
пречката. Природната 
стеснителност и май-
чината заповед да си 
контролира действия-
та, според църковния 
морал, преди всичко 
имаха значение в тази 
ситуация. 
– Филя, защо не омач-
каш тази мургавата? 
– с предизвикваща ус-
мивка подхвърли Оги, 
стартирайки колата 
след разтоварването. – 
Нали виждаш, че тя си 
го търси? 
– То тъй, ама не е тъй, 
– замислено и неопре-
делено отвърна Филип. 

– На мен ми се ще да 
бъдем сериозна двой-
ка, ако се наложи да се 
съберем заедно. 
– А бе бъдете, бъдете, 
– изстуди си усмивката 
стоковият доставчик. 
– Времето минава, мо-
мичето си топи сърце-
то, а ти не ловиш миш-
ки. Нали така казват 
при вас.
Камиончето тръгна. 
Стигнаха до свинар-
ника, качиха някакви 
пластмасови бидони и 
продължиха за „Златни 
пясъци”. 
– Оги, кажи ми, тук 
наблизо има ли църк-
ва? – неочаквано попи-
та Филип.
– Ха, че ти реши да на-
тъпчеш Еленчето в чу-
вал и да я заведеш под 
венчило ли? – отново 
се развесели Огнян. 
– Ти, човеко, първо ѝ 
се  усмихни, поприказ-
вай… Теб, аз ли да те 
уча? Два месеца само 
се гледате и веднага 
искаш да я въведеш в 
църква.
– При нас, в пост ни-
кой не се венчава, не 
зная при вас как е! – 
натъртено произнесе 
Филип. – Аз например 
мисля, че трябва първо 
да се комкам и тогава 
да започвам такива се-
риозни неща.
Двамата в колата се 
смълчаха. Пътят за Ба-
тово вървеше като че 
ли в тунел. Едни голе-
ми букови дървета над-
висваха над платното и 
хвърляха плътна сянка, 
сякащ се бе спуснал 
предвечерен здрач. 
Темата се прекъсна. 
Филип през цялото 
време по пътя до Ва-
рна превърташе в гла-
вата си най-различни 
варианти, как да пред-
приеме тази деликат-
на стъпка. Но мисъл-
та преди всичко да се 
комка, не излизаше от 
съзнанието му.
Още от предучилищ-
на възраст, откакто се 
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комка - приемане на причастие
помни, не беше мина-
вала година, в която да 
не се комка на Велики 
пост. Църквата в род-
ното му село в Мол-
дова по една щастлива 
случайност не беше 
нито взривена, нито 
превърната в склад или 
клуб. През тъй нарече-
ното „съветско” вре-
ме тук идваха пеш по 
време на пост стотици 
другоселци (автобусът 
нямаше възможност 
да превози толкова 
много хора). Всичките 
– и местните жители, 
и гостите, желаеха да 
приемат от символи-
те на Божието тяло и 
кръв, без да се подчи-
няват на партийните 
забрани. 
Сред тези апологети на 
вярата, непрекъснато, 
през целия си живот 
беше и Филип. Затова 
и сега, намирайки се на 
стотици километри от 
родното село, той още 
през първите седми-
ци на поста искаше да 
последва Божия закон.
И той реши по-къс-
но да намери удобен 
момент и да поговори 
с Еленчето тайно, за 
да не се досетят сто-
паните на хотела и 
прислужниците. Не 
искаше да даде повод 
за преждевременни 
клюки. Намираше за 
уместно да разкрие 
връзката си едва то-
гава, когато щяха да 
отпътуват за Молдова. 
Със сигурност трябва-
ше да я представи на 
майка си и да получи 
благословия.
Зад сериозните раз-
мишления не усети 
как стигнаха до „Ли-
лия”. От този голям 
луксозен крайморски 
хотел редовно вземаха 
кухненски отпадъци за 
свинете на чифлика.
По обратния път Ог-
нян започна една от 
любимите си теми –
неговите тираджийски 
приключения из цяла 

Европа. Но Филип не 
слушаше внимателно, 
защото не го интересу-
ваха скапаните и мръс-
ни измислици на този 
порочен варненец.
 – Ей там е 
църквата, виждаш ли 
я? – вдигна десницата 
си от волана Огнян, 
когато минаваха през 
едно от селата. – В не-
деля мога да те доведа 
тук да се комкаш, ако 
искаш?
 – То дето искам е едно, 
но трябва да дойдем 
задължително – Филип 
съживи вниманието си 
към своя спътник.
 – Че ти, попа 
нали си го виждал, ко-
гато е идвал при нас 
на „Чифлика”? – попи-
та Оги, без да обръща 
главата си.
– Кой, онзи брадясалия 
пич с белите пантало-
ни ли? Той беше със 
сина си? – припомни 
си Филип една подо-
зрителна и слабоосъз-
ната среща преди три 
седмици. 
Там, на „Чифлика”, 
всеки ден идваха да по-
чиват различни гости. 
Хотелът и ресторантът, 
обзаведени в стар стил, 
не се славеха с общо-
приетия пълен ком-

форт, но мястото при-
мамваше любителите 
на романтични почив-
ки. Тихото и спокойно 
кътче в гората, край ре-
кичката с езерцето, по-
глъщаше всички други 
неудобства. Особено 
на хора, на които не 
им трябваха любопит-
ни очи. Всъщност, за 
това и персоналът тук 
беше събран, както се 
казва от кол и въже, т. 
е. сбирщина.
– Филипе, ти от колко 
време работиш тук и 
още не си се научил 
да познаваш хората? 
Никакъв син няма този 
разпътник. Това хлапе 
му е негова „любовни-
ца” – с широка саркас-
тична усмивка отвърна 
всезнаещият снабди-
тел.
Още същата вечер Фи-
лип стоеше на кръсто-
пътя в село Оброчище 
с една табелка на гър-
дите, на която беше на-
писано на ръка, с едри 
букви  – „МОЛДОВА”. 
Между краката му 
беше се свила пътната 
чантичка, в която ня-
маше друго богатство, 
освен малката иконка, 
с образа на Божията 
майка.
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