
Изведнъж опиянението ни прехвърля през годините.
На същия площад.
В този слънчев град.
На брега на едно искрящо се море.
И ухание на пролет!...
Не, не мога повече! Знаете слабостта ми. Не съм на

себе си. И аз като Юрай ненавиждам военните. Още повече
– войната. Макар че много се различавам от него.

А ако има  мир?  След всичко,  което  ме омагьоса?
Разберете – готов съм да заприличам на Юрай. Но той ме
помоли за едно. Поне веднъж да му помогна. Той не понася
славата и се чуди как да се спасява от съгражданите си, ко-
гато тръгне по улиците.

- Тогава – говори ми той за онова неприятно време, -
въобще не мислех, че всичко ще се развие точно така. Това,
което си написал в началото на книгата си, може би е горе-
долу вярно. Да, защото имената бяха други. Офицерите на
халатите, моите приятели... Но това няма значение. Ти си
писал книга.

- Да – съгласих се аз.
- Освен това, защо не си променил всичките имена?
- Ами...
- Е, виждаш ли? Ако си ми приятел, сега ще трябва

да направиш нещо.
- Какво?
- Да напишеш нещо друго. Остави всичко това. Не

го печатай.
- Че какво лошо има?
- Някой може да пострада. Знаеш ли, оня нещастник

Томаж Бора...
- Как! Да не би да е жив?!
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- Не, но някой от неговите... Нали разбираш?
- Няма страшно! Но знаеш ли, казват че бил родни-

на на Орекс или Вромел. Не знам точно.
-  И  аз  чух,  но  не  знам,  дали  е  истина.  Скоро  се

разбраха доста неща. Аз открай време не обичам валутата,
но онзи нещастник умираше за нея. И преди това го позна-
вах. Дори предполагах, че ще стане такъв. Нещо като че ли
ми подсказваше.

- Той е бил ваш колега?...
- Да, за съжаление.
- И добре ли говореше езика?
- Да, по-добре от всичките ми колеги-филолози.
- Смяташ ли, че е било нещо като снобизъм?
- Не мога да кажа. Всъщност, това не е важно.
- Прав си.
- Освен това, той беше страхливец.
- Мисля, че е естествено за него.
- Да, но това му попречи да ме издаде.
- Така ли? Това не го знаех.
- Е, това не е чак толкова сигурно, но той знаеше, че

аз водя момчетата.
- Откъде е научил?
- Всички в града знаеха. А той най-лесно е могъл да

разбере от някой колега.
- Но ти каза, че не е съвсем сигурно.
- Да. Не съм сигурен и дали гадовете не искаха на-

рочно да направят онази подлост. Но както и да е. Томаж
беше застрелян веднага, щом момчетата пипнаха автомати-
те.

- А лесно ли се предадоха халатите?
-  Да,  учудващо  бързо.  Струва ми се,  че  не  им се

воюваше.
- Редовна войска ли бяха?
- Да, наборна. Имаше и жени.

19



- Това не го знаех.
- Но именно това беше главната причина. Петнисти-

те оставиха по-неподготвените си халати там, където има-
ше само почти неорганизирана съпротива. Както знаеш ние
не бяхме много силни...

Разговорът ни продължи до късно. Много неща си
казахме,  но вие ще запитате  най-главното:  а  какво стана
със Сритя?

Е, не ми беше удобно да го разпитвам точно за това.
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