
 
С взето назаем черно сако и вързана слепешката накри-

во вратовръзка, на своята венчавка изглеждах като уволнен 
келнер. Младоженката носеше приятна рокличка без талия. 
Под нея доста се очертаваше свитото на кълбо бебе, което 
не можеше и да си представи, че родителите му се женят в 
момента. Смеех се, въпреки че за това нямаше никаква при-
чина. Без покрив над главата, без работа, с бебе, което е на 
път да се роди, човек съвсем няма за какво да се смее, освен 
на себе си и на обстоятелствата, които са го притиснали в 
ъгъла. И все пак, когато регистраторът, който ужасно пел-
течеше, започна да чете извадките от Закона за брака и се-
мейните отношения, сякаш продава на пазара някакъв пре-
парат за почистване на мастилени петна от банкноти и текс-
тил, действително не можах да се въздържа: прихнах да се 
смея. Ако не бяха убедили някак си нещастния пелтек, че 
това всъщност е истеричен пристъп от възбуда, тъй като се 
женя за пръв път, без малко не ме изхвърлиха от собствена-
та ми сватба! 

В акустичните коридори отекваше данданията от чуж-
дите сватби. По бетона се търкаляха монети. Излязохме ти-
хо като престъпници. В този момент презирахме онова, кое-
то нямахме: разкошни сватби с венчални рокли и музика. 
Никога не си признахме един на друг, но всъщност съжаля-
вахме, че върху нас не падат листенца от рози. Вместо тях 
върху нас се сгромоляса порой от неприятности. Лола тряб-
ваше да отиде у дома си и да събере някои необходими дре-
болии и две-три рокли, джинси, плюшени играчки от детс-
твото. По пътя до тях си мислех за това, че любовта у нас е 
благословена все още само тогава, когато върви по пътя на 
прастарите, точно определени ритуали. Най-маловажно е 
дали двамата се обичат, та дори и дали се познават достатъ-



чно, ако предварителните приготовления са извършени по 
правилата, наложени от обичаите, стари като Балкана, пре-
несени в съзнанието на бившите селяни, заселили се в гра-
довете от по-раншните си краища. Важното е родителите да 
са се договорили, да се знае кой ще бъде стар кум, кои – 
кръстници, колко ще бъдат сватовете и какво се очаква от 
тях, колко гости, пиене, прибори за храна, взети назаем от 
някой хотел; къде да отидат всички и къде да се съберат, по 
колко ще бъде даряван всеки от младоженците, на кого кол-
ко земя, вода, гори, квадрата от апартамента ще се падат... 
Идването в градовете не е променило съществено нищо от 
тези селски представи в натура. Вместо коне – накичени ав-
томобили; вместо земя – апартаменти; вместо дукати – бан-
кноти и шумолящи спестовни или чекови книжки за покуп-
ки в някой универмаг... Ритуалът е толкова архаичен и тол-
кова силен, че му се покоряват дори и онези влюбени, които 
са далеч от селския манталитет и еснафски обичаи, само за 
да не обидят родителите, кръстниците и роднините, целия 
клан. Изтърпяват примитивните оргии под специално нап-
равени навеси от платнище из покрайнините или в специал-
но наети зали в някой хотел, понасят тъпите, уж здрави на-
родни шеги, кичат ги като туземци с шарени кърпи и китки, 
стреля се с пищови и ловджийски пушки, подвиква се, 
оригва се, подскача се в хорото на тротоара пред Общината; 
издържат дори и на непоносимата просташка врява на уж 
народните оркестри, всъщност креслива полуградска сбир-
щина, в чиито инструменти отдавна е въведено електричес-
твото... Който не се подчини на този закон, негласно се обя-
вява извън него, тъй като е изневерил на дългогодишната 
надежда на родителите си да направят по-голяма сватба от 
своите съперници. Любовта му е нелегална. Остава му да се 
оттегли в своеобразна партизанска война, в мазите, сред 



квартирантите, изоставен сам-самичък със своя инат, и там 
да чака фамилната амнистия, когато времето, което лекува 
всичко, покрие и това нарушение със забрава. 

 
 


