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Маняна 

 Маняна – така в една книга (или един филм, или един разказ – или  нещо което съм чула, видяла, 

прочела) описваха момента на лежерно, безметежно удоволствие. В който времето и пространството се 

сливат в едно, за да изгубят единното си значение. Точно като този миг сега.  

 Току-що затоврих книгата си. Тя е един от малкото стойностни текстове, които чета за удоволствие. 

Гледам през прозореца и пиша. Вън има лека мъгла. Това е една от малкото сутрини, които станах преди 

слънцето. Не обичам да ставам рано. Но днес си заслужаваше. Видях как огненото червено-оранжево кълбо 

изплува на хоризонта. После взе лекичко да се издига нагоре. Образува тънък памучен слой, едва видим, 

над непозната вода. Сгъсти се над полето и сега обгръща планината срещу мен. Аз виждам само най-

близките храсти. А зад тах – поле от най-нежен памук. И хубава литература. Тишина – само тихото, 

ритмично потропване на влака. Маняна. 

 Няма значение за къде пътувам. Или кога ще стигна. Не ми се спи. Няма значение и сутришния 

спринт на високи токове, който направих, за да хвана влака. Е, има значение само до колкото ме дари с 

доза адреналин и сега не мога да проспя своята маняна.  

 Заспал град. Хората още не са се събудили. Къщите изглеждат заспали – сякаш и те са в маняна и не 

ги интересува денят, който се готви да ни връхлети с пълна сила. Движение  - няма. Само смяна на един 

пейзаж с друг.  

 Моят спътник спи неподвижно. Сближени от неизбежността на споделеното купе, до преди малко 

говорихме. За хората, за нравите, за вредните навици и добрите практики. На едно и също менние сме. Аз 

го знам. Но не и той. За него сигурно съм поредното хлапе по пътищата, което се чуди къде да спретне 

купон. 

 Имам какво да му кажа. Имам много какво да му кажа. И не само на него. Но си мълча. Задавам 

предимно въпроси. Не, спътнико,  не те подлагам на разпит. Не ме и интересува отговорът ти – той само ще 

попълни информацията ми за общуването с теб, но няма да повлияе на мислите ми. Аз няма да ги изкажа. 

Няма да ти разкажа как виждам света. 

  Ти няма да ме разбереш. Тогава защо да говоря? Или ще ти кажа нещо, което вече знаеш. Тогава 

какъв е смисълът да го изричам? Най-много да разбереш, че съм умна и добре възпитана. Да, може би съм 

по-умна от теб. Не, няма никакво значение. Аз виждам света зад грозната му маска, но какво от това. Сега 

делим едно купе, един влак. В известен смисъл – една съдба. 

 Замирисва на... онзи специфичен дъх на изгоряло. На триенето на желязо.  На огнени искри. „Влакът 

от.. за... се запали” –мозъкът ми услужливо връщата вчерашните новини. Знам, че някъде зад това стоят 

икономика, интереси свише, сложни и заплетени планове и схеми. Но това не ме интересува. Ще спася ли 

багажа си, ако и с нашия влак се случи нещо – това ме интересува. Ще пострадам ли? Ще запазя ли здравия 

си разум, бързата мисъл, дотойнството си? Адреналинът ще нахлуе в кръвта ми – ще ми помогне ли? 

„Пожарът е овладян... Няма жертви или ранени”. Е, спокойна съм. И все пак... 

 Ако влакът пламне, ще ме спасиш ли, спътнико. Ще ме нарамиш ли да ме изнесеш или ще търтиш 

да бягаш? Виждате ли, икономиката няма значение, нито кой, кога, с кого се напил. Нито пропадането на 
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младото поколение, нито безработицата, нито високия ми наем, нито двуличието, нито вредните иновации, 

нито.... Само комбинацията душа-разсъдък срещу мен.  

  Слушам го разсеяно. В носа ми още е натрапчивия мирис на изгоряло, на опасност. А над планината 

веселите облаци си правят глупави шеги. Завъртели са „ураган” на върха на планината. Странно красиво.  

„Ох, ама че и днес е ден. 13. А и 13 място ми се е паднало, в третия вагон... Всъщност, благодаря, че сте го 

заели”. А, моля, пак заповядайте. Аз на суеверия не вярвам. Поне не и на вашите. А и ме интерсуват по-

малко от лошите навици на младото поколение. Всъщност какво поколение ще излезе след нас? Ще спаси 

ли света?  Пфф, защо си мъча малката глава – и без това няма да успея да го „грокна” . 

 Спирам да се притеснявам и за това квкво и как приказвам. Слънцето вече пари на нивото на 

зениците ми. Пухкавите облачета се свиха в скута на планината. Планината – хвърли блажена сянка върху 

лицето ми. Маняна. Чувствам се добре – спокойна, безметежна. Чувствам света красив и достъпен. Няма 

икономика. Няма интереси. Няма общество . Само едно пътуване и един влак. Стига толкова. Това успявам 

да грокна и ми носи маняна.  

 Също като снощи. Не знам дали беше правилно. Не знам и колко струваше. Знам, че се смях. И се 

забавлявах. Лежерно, безметежно. Въпреки ранния ми влак тази сутрин, късния багаж и душ снощи. 

Въпреки може би завистливите погледни на околните. И неразбирането им. Маняна. Не.... сега вече е 

двойна маняна. След малко ще избяга от мен. Само слънцето да се издигне още педя-две – вече няма да 

има облачета – само близки жълто-зелени поля, шумен град, крос сред обществената джунгла. И пак 

икономика, и пак общество, и пак морал, и пак порядки, и пак глупости, и пак приказки, и пак 

размишления...  

 Стига! Още две минути маняна. Другата седмица... не, по-нататък. Ще стана рано. За да хвана 

ранния влак. Без значение от къде. Или накъде. Искам само пак да се потопя в своята маняна. За нея живея. 

Другото... няма смисъл. 


