
 
 
 Господи, спомни си и Маестрото – първия истински 
художник, който видях през живота си. Беше самоук, кой 
знае кога и къде се беше научил да рисува и да живее от 
своя занаят. Изнасяше стария полеви статив на улицата и 
поставяше на него разпънато платно. Закачваше тухла за 
връвта, вързана за триножника, за да не го събори вятъра, 
отваряше на тротоара полираната дървена кутия с бои, пос-
тавяше палитрата върху палеца си и изцеждаше на нея по 
малко маслена боя от почти изразходваните тубички, и за-
почваше да рисува любимия си мотив – Мали Алифаковац, 
стръмна улица, пълна с турски къщи, която започва от гро-
бището под джамията, в което се намират белите надгробни 
камъни на братята Морич, а завършва сякаш в небето, над 
стройните тополи. На главата си винаги носеше кепе, подо-
бно на рембрандовото, а пръстите си, изцапани с боя, бър-
шеше в избелялата си и нашарена куртка, от чийто джоб от 
време на време изваждаше малко плоско шишенце с ракия, 
и, след като се озърнеше да не би да го гледа някой, дръп-
ваше дълга глътка. Дребен на ръст, с набръчкано лице и 
дълга прошарена коса, която падаше на протритата яка на 
ризата му с папийонка, Маестрото беше необичайно учтив и 
трудолюбив човек, който се беше женил няколко пъти – по-
следния път за домашната прислужница, която му водеше 
домакинството. Оплакваше се, че го подценяват и че не му 
позволяват да заеме в изкуството мястото, което му се пола-
га. Прехранваше всичките си деца от различните си бракове 
с този занаят, продавайки картините си на безценица, а ви-
наги с надежда, че някой ден, наистина, ще направи шедьо-
вър. Беше изключително добър художник на цветя. На него-
вите платна те сякаш експлодираха в безброй цветове, дото-



гава невиждани в Сараево. Отворът на тежката палитра с 
наслоявания от втвърдени бои му беше направил мазол око-
ло палеца, който той показваше с гордост, доказвайки така 
на себе си и на другите, че много и всеотдайно работи. Въп-
реки че академичните художници го подценяваха, понякога 
му позволяваха да окачи по едно свое цвете на общи излож-
би. На откриването стоеше наперено пред своето платно, 
покланяйки се учтиво на всички страни, а разкошният му 
букет във ваза от бяла керамика – истинско малко тържест-
во за окото – сякаш с вътрешната си светлина, от най-
забутаната част на изложбата, огряваше целия мрачен Па-
вилион, препълнен с академични картини. 
 Дали Маестрото, вече на възраст, е успял да прежи-
вее войната в Сараево? През това време никой не е купувал 
цветя. Дали е трябвало да нацепи и използва за отопление 
рамките на своите картини и самия статив, за да не умре от 
студ? 
 Мъртъв или жив, помилуй го, Господи. 
 


