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Ятото бързо набираше височина. Огреният от слънцето, назъбен
като трион италиански бряг, в който се стържеха налитащите вълни,
потъваше някъде назад, избледняваше и се стопяваше в мъглявината на
морските изпарения. Отдолу блестеше Адриатика, огромен, лъскав
като син сатен, нагънат в леки копринени тръпки и ошарен в чудна
мозайка от белите отражения и тъмносините сенки на облаците.

Последен полет! Последен полет!
И край! Край на този неспирен кошмар — войната! Край на

ужаса пред връхлитащия вражи самолет, пред зловещо зиналите дула
на оръжията му, пред бляскащите огънчета от тези дула, пред
сребристите дири на снарядите, опасващи самолета в коварната си
паяжина, сред която дебне смъртта…

Най-сетне изминаха определените полети и сега го чака
наградата, заслужената награда. Ще се прибере пак там, в Илиноис, ще
купи работилницата на бай Спиро, ще си вземе вила и кола, ще
заживее охолно.

Ще опита да забрави войната! Ще престане да се събужда
нощем, облян в пот… Огън, пламъци, пламъци, които избухват отвред,
и пропадане, падане, падане в някаква бездънна пропаст…

„Ястреба“ — тъй го наричаха в ескадрилата. Досега, след
толкова схватки, винаги се измъкваше невредим. И все пак подир всяка
победа, когато проследяваше надолу пламтящата спирала на
простреляния противник, някакво досадно чувство стягаше гърдите
му, задушаваше доволството от победата, сякаш шепнеше: „Е, добре! И
този път се отърва. Но следващия, следващия?“

Машината ревеше и се възземаше стремглаво нагоре, притиснала
тялото му към седалката. Набъбналите кумулуси, чиито основи сякаш
бяха отрязани с нож, връхлетяха върху му. Неволно пилотът стисна
лоста. Машината се вряза в блестящата пара, изчезна в белия хаос, в
някакъв странен свят, без време и без посока. Секунда-две-три —
изведнъж самолетът се откопчи от лепкавата прегръдка на мъглата,
небето отново засия, слънчевите отблясъци затрептяха по двата му
корпуса.

Най-сетне край!
Ще се прибере, ще се ожени, бащата на Елиз вече няма да

пречи… Елиз, откога не бе я виждал! Споменът за нея, поизбледнял
сред всекидневните опасности, сред разгулните нощи при кратките
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отпуски, отново се избистри. Сякаш жив, пред него, върху кръстачката
на мерника, изплува един мил образ с дяволита усмивка и две сини
очи, които стопляха сърцето му.

Що ли биха казали другите летци, ако можеха да надзърнат в
мисълта му? Гледайте, гледайте — ще се задавят те от смях в бара,
пред празните бутилки, — нашият Ястреб, летецът без нерви, героят с
цяла шепа медали за храброст — мечтае за дом, за жена, за деца…

Наоколо прелитаха белите облачни купни, накъдрени, релефни
като приказни снежни дървета край препускащ влак, прииждаха и
отскачаха назад, надолу и назад.

С привично движение летецът оправи тръбата на кислородния
апарат, намести очилата.

Ястреба — летецът без нерви!
А ако знаеха…
Внезапно облачната завеса свърши, сякаш някой невидим

великан бе издърпал назад огромно снежно-бяло руно. Морето отново
лъсна, далечно, недействително, някак причудливо вдълбано от
височината като синя чиния.

Бавно, неусетно пъплеше насам албанският бряг, нарязан в ситни
фиордчета, и навлизаше леко, уверено в морето, навлизаше,
навлизаше, додето запълни всичко.

Тук-там височините блестяха, покрити със сняг. Колкото
приближаваше към север, белите петна наедряваха, сливаха се едно с
друго, застилаха цялата земя и само по речните долини се провличаха
тъмни езици, сивокални полуострови сред снежното море.

Сърцето му трепна. Ето Пирин! Снежен колос, надигнал могъща
снага, горд, мълчалив, като страж! Уви! Сега той е безсилен да ги спре,
жалък…

Пирин! Колко е бродил из тъмните му дебри. Изкачвал е
каменните върхове; пълзял е по настръхналите зъбери — виж там са
Стражите, с Иглите… Ето Ел-тепе! Гигантска триръба пирамида от
захар, метнала черна сянка в циркуса на Казана. А оттатък по
Бъндеришките скали се крият еделвайсите…

Там откъсна първия цвят — за Милка… Где ли е тя сега? Дали в
София? В този злочест град, осъден на гибел…

Пилотът стисна зъби, тръсна глава да разгони напиращите
спомени. Той беше летец, американски гражданин. Америка, която го
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приюти в нуждата, е неговата родина. България е вража страна, с която
сега воюва.

В радиобонето прозвуча гласът на командира:
— Настигаме летящите крепости! Кръжим!
И в миг цялото ято свърна вляво след водача. После изви надясно

и пак наляво, за да не изпревари тежките бомбардировачи, които едва
се виждаха в бездната под тях като орляк бели чайки.

А това е Рила! Ето манастира! Тъй високо, пък се вижда всичко:
дворът, църквата, Хрелювата кула… А на изток е Мусала, обгърнат от
облаци като бяла чалма, под която зее запълнената с мъгли
Демиркапия. Там откри със самолета си затрупания от лавината скиор.
Някога…

И все пак — лоша шега му изиграха. Не биваше да го пращат
тук. Можеха да го преместят в друга част. Не тук! Не е все едно, макар
че и тук войната е все срещу германците. В радиобонето долитаха
кратките заповеди на командира, слухът му ги улавяше и предаваше
като че ли направо на мускулите, които с привични движения ги
изпълняваха, докато съзнанието му оставаше незасегнато, безучастно,
увлечено от пороя на спомените.

С развълнуван поглед, стиснал до болка устни, пилотът
оглеждаше познатите местности, които пъплеха под него — нагъната
бяла коприна, по която ниското зимно слънце искреше в розови
отблясъци.

Това безспорно е Кюстендил, Хисарлъка, скътан сред заоблените
склонове. От дълбините на душата му изплува избледнял спомен,
обистри се, уплътни се. Хубав спомен, лъхащ гордост, доволство. А
кога беше то, преди пет, преди десет или преди сто години и дали
въобще е било? Изпитваше нова машина-чайка, нескопосна машина с
малки криле. Беше издърпал назад лоста да изтръгне от нея всичко, на
което тя беше способна. Моторът ревеше и го теглеше стръмно нагоре
към безоблачното небе. И изведнъж — нещо странно, сякаш оглуша.
Такава грозна, тревожна тишина! Може би измина само един миг,
докато разбере що е станало — моторът беше спрял. Машината губеше
скорост, увисна във въздуха и внезапно се хлъзна надире, изправи се,
после опашката се вирна нагоре, а земята се люшна пред него.

Той опита да запали отново мотора, защрака нервно ключа,
натисна ръчката за газ, напред-назад…
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Що да стори?
Заповедта за такива случаи беше категорична: „Скок с

парашута.“ Командирът винаги казваше така: „Самолет се създава за
няколко дни, а летец — с години.“

Е, добре! Ще скочи, ако успее да отвори заяждащия капак на
кабината — а после? Как ще се оправи — анкети, следствия… Много
нощи поред, легнал по гръб, преди да заспи, той бе премислял какво да
стори, ако закъса така. И все му се струваше, че може да се спаси. Но
не с планиране! С тези малки крила, при липса на скорост… Тогава?
Тогава трябва да набере нужната скорост… Той натисна лоста напред.
Земята се вирна пред него, наедря, връхлетя. Точно във визьора се
виждаше сградата на земеделското училище, която бързо нарастваше,
издуваше се, надигаше се, а земята се разтягаше встрани грозна,
застрашителна, сякаш не родна твърд, опора, почивка, а някакво
настръхнало враждебно чудовище. Скоростомерът сочеше: 100, 150,
200, 250, 300 километра, превърташе се лудо 400, 500… От бързината
слюденият покрив на кабинката се напука, корпусът затрепера, зави
зловещо… 550 километра! До земята оставаха двеста метра, не
повече…

Рязко изтегляне лоста назад! Набрала скорост, машината се
подчини, хлъзна се над пожълтялото пасище и кацна. Чудото беше
станало… Тази нощ той спа в ареста, защото не бе изпълнил заповедта
на командира, рискувал лекомислено живота си, а на следния ден… бе
представен за повишение. Обикновени военни нелепости… Когато
приятелите му го разпитваха как е станало всичко, той отговаряше:
„Всъщност нищо особено! Аз бях убеден, че ще оцелея. Чер гологан
губи ли се?“ Оттогава му остана прякорът „Черния гологан“…

В слушалките зазвуча гласът на командира:
— Ало, ало! Внимание! Ястреба да влезе в строя!
— Слушам! — отвърна той виновно и сви да догони групата си.
Черния гологан…
Отприщени веднъж, спомените нахлуваха в съзнанието му,

заливаха го, удавяха го. Спомени, толкова много спомени! А той
смяташе, че е забравил всичко.

Отдолу е Перник, забулен с черна мъглива утайка. И там… там…
Пилотът преглътна с мъка. Неволна въздишка се изтръгна от

гърдите му.
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Ицко… приятелят от школата — двамата неразделни! Та нали
затуй единият стана пилот, а другият — наблюдател. Винаги летяха
заедно. И тогава също — начело на ятото, все неопитни летци-
школници. Денят беше прекрасен. А как стана всичко? Той усети
страшното непоправимо, когато беше късно… Лостът в ръката му
внезапно омекна. Извърна се рязко и що да види? Витлото на
следващия самолет се бе врязало в кормилото му и то, увиснало на
здравите жици, се вееше отдире, някаква жалка дрипа. Нямаше
спасение… Само успя да извика: „Ицко, скачай!“, след което се
подхвърли навън. Тялото му олекна, изгуби тежестта си и само бързото
надигане на земята и писъкът на въздуха в ушите му издаваше, че
пада. Ръката му напипа металната дръжка… Тласък под мишниците и
в бедрата и парашутът изплющя над главата му. В този миг падащият
самолет профуча край него, а вътре… изправен, в последен опит да
закачи парашута си, Ицко, втренчил в приятеля си ужасен, все още
недоумяващ поглед… Само миг… Ала миг, дето никога не се
забравя… После самолетът се блъсна в стърнището…

Цял месец го лекуваха в психиатрията, цял месец напрегнати
кошмари, безсмислен унес и кратки опомняния… А когато го
изписаха, той вече не беше годен за летец. Всеки път, щом само си
припомнеше експлозията на разбития самолет, в душата му отново
избухваше грозната мъка, по-право не мъка, а нещо по-страшно, без
име — някакъв неопознат ужас пред безумието.

На прощаване командирът на орляка го предупреди:
— Ти си летец, остани при нас! Има време, ще позабравиш, ще

закоравееш като нас, като мене. Как смяташ, дали и аз не съм загубил
някой скъп другар? А навън, виж, за такива като нас няма място. И без
това мнозина дирят хляб, дирят каква да е работа. Какво ще вършиш
ти?

С тази истина той се сблъска още на другия ден.
— Какво можете? — запита го директорът на чорапената

фабрика, където го бе отправил един приятел.
— Бях летец — отговори той с усмивка, — шофирам, карам ски.

Добър летец съм, ето атестацията ми.
Директорът отвърна любезно:
— Вижте, млади момко, нашата работа е сериозна, а човек, годен

да стане летец… как да Ви кажа, това е хубаво, но нали разбирате…
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романтика, авантюризъм… а ние боравим с положителни неща…
търсим улегнали хора… Защо не се върнете пак в летището?

В продължение на цял месец получаваше горе-долу такива
отговори. Отчая се съвсем.

Накрай съвсем случайно попадна на един съученик в Пътното
управление.

— Имаш късмет — рече му той. — Напуска ни машинистът на
един от валяците. И ти досега машинки си човъркал. Ще те пратя с
един стар майстор, за два дни ще изпечеш занаята. Работата не е за
изпускане, трудно се намира сега…

Валякът пухтеше по шосето за Враждебна. Облян в пот в
нажежената машина, той пъплеше бавно напред — сантиметър по
сантимерът, метър след метър… мудно, досадно като охлюв… а след
това назад — сантиметър по сантиметър, докато пребъхти добре
трошляка по пътя… сантиметър по сантиметър… А в туй време от
летището, отвъд телената ограда, излитаха аеропланите, рееха се из
простора, приземяваха се — някои гладко, плавно, а други — неудачно,
с подскачания като щъркели… Понякога той самият се хващаше, че не
работи, а стои бездеен, унесен, устремил жаден поглед към плаца…
Край него профучаваха с мотоциклети и леки коли довчерашните му
другари, а той извръщаше глава, за да не го познаят. В гърдите му
всеки час се набираше някакво чувство на неудовлетвореност, на
обида, на срам — летец и валяк!

На третия ден напусна, по-право избяга, заряза машината сред
полето и тичешком се прибра в къщи.

Не можеше да остане повече, трябваше да се махне къде да е,
само да се махне!

Нямаше баща, нямаше майка, нямаше близки. Само Милка…
Обеща, че ще се върне, ще й се обади… Продаде покъщнината, която
имаше, зарея се по света… Видя много страни, възмъжа. Но колко
мъки, колко огорчения, колко обиди му струваше то!

Влечеше го Америка. Накрай попадна и там. Един далечен
сродник, бай Спиро, го приюти, взе го на работа в своята работилница.
Поправяха автомобили. Ех, неприятно беше наистина, сред
разглезените, сръдливи клиенти, ала вън, без работа, беше още по-зле.
За беда бай Спиро умря, а работилницата попадна в ръцете на
кредиторите. Отново се озова на улицата без пукнат цент в джоба.
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Край него шумеше потокът на живота, святкаха неоновите реклами,
примамливо съскаха по паважа автомобилите, от ресторантите
долиташе нежна музика, витрините бяха отрупани с лакомства, а той
се мъкнеше полугладен, без да знае в кой приют за скитници ще
нощува. Накрая като връх на всичко научи за сватбата на Милка. И
когато беше изгубил всяка надежда, срещна Джим, шлосера от
работилницата на бай Спиро.

— Ти си авиатор, нали? — запита Джим.
— Бях.
— Ела! Търсят дубльор, за филм. Нали не държиш много за

кожата си?
— Сега — никак!
Така гладът отново го направи летец. Премяташе се из въздуха,

правеше луди лупинги, бесни свредели, пикираше… и винаги
оцеляваше…

Черния гологан!
Когато избухна войната, той се записа доброволец. Не се

посрами. Би се честно, не отстъпи нито веднъж, свали цяла дузина
противници и сега заслужено очакваше наградата…

Подтискана отдавна, някаква досадна мисъл изплува в главата
му:

— Награда, значи — като наемник…
— Глупости! — махна той с ръка. — Така е в живота: или

печелиш, или губиш… Така е и във войната… Няма значение за какво
се биеш и срещу кого… Ако не го свалиш ти, ще те свали той.

— Като наемниците, нали?
Металическият глас в слушалките отново запращя:
— Внимание! Внимание! Наближаваме обекта!
Пилотът отпусна лоста. Насреща изникна притъпеният бял конус

на Витоша, нащърбен от извивките на Владайската река, която
просветваше в сините сенки на пролома. До нея Люлин, Санаториумът,
Кърлежът… А зад тях — пространно езеро от мътен дим, който
забулваше София… неговата София…

Болезнена спазма сви гърлото му. Не, не биваше да го пращат
тук. При все че бе надраснал всички предразсъдъци, всички празни
чувства… При все че бе станал суров, твърд, истински рицар на
въздуха…
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Все по-ниско и по-ниско, в стесняващи се спирали, слизаха
изтребителите, а дълбоко под тях пъплеха бавно, неуловимо летящите
крепости. Наоколо взеха да се пукат бели облачета. Артилерията се
опитваше да им прегради пътя.

През снежното поле се точеше на изток тънка кална ивица —
Цариградското шосе, по което се изнизваше цял керван автомобили,
един след друг, един след друг, все в една посока — навън, по-далеч от
застрашения град.

„Така е! — обхвана го някакво неизпитано досега раздразнение,
някаква гневна погнуса изпълни сърцето му. — Бягат. Както в Лондон.
А другите остават. Как ще бягат? Пеша ли? Тези, които докараха
войната, бързат да се измъкнат. Но после пак ще се върнат, ще държат
речи, ще ронят престорени сълзи над безкрайните редици ковчези…“

Мъглата се поразсея и под нея изплува градът, пъстра плетеница
от правоъгълни шарки, насечена с правите линии на булевардите.
Грейна златният купол на Александър Невски.

И ето — ту тук, ту там по тази странна плетеница заблещукаха
огнени искри — пламнат-угаснат, а на местата им изригнат бели
облачета. Като цветенца, като хризантеми. Ту тук, ту там.
Бомбардировачите бяха почнали работата си.

Като бенгалски огньове. Пламнат-угаснат.
А всъщност долу е ад. Ад! Нима не знае що значи

бомбардировка? Всяко пламъче, всяко бяло цветенце е ужас, ураган,
що помита къщи, разкъсва хора… Само преди една година той беше в
Лондон. Сирените пищяха отбой, еднакво зловещо както тревога, така
и отбой. Той се измъкна от скривалището и пое към гарата замислен.
Едно е във въздуха, като орел, където можеш да се бориш, да падаш
или да побеждаваш — друго е долу, зарит като плъх под земята, слаб,
безпомощен, да очакваш от слепия случай живот или смърт… Гарата
беше далече, а улиците затрупани с тухли и хоросан. Отстрани
стърчаха зловещо порутени стени. Димяха съборени греди. Лутаха се
обезумели хора… Внезапно до него пристъпи един господин,
четиридесет-петдесет годишен, с черен костюм, омацан с вар, и по
чорапи. Личеше, че е джентълмен и все пак — по чорапи.

— Моля ви — обърна се той с безупречен тон. — Ако обичате,
светнете с фенерчето си! Знаете, изпуснах си ключа и не мога да вляза
в къщи… Живея отсреща…
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А беше ясен, слънчев ден и от цялата сграда стърчеше само
вратата.

Смутен, заекващ неловки извинения, той бе побързал да избяга
от полуделия човек.

Задъхани, суетящи се хора ровеха в развалините и извличаха
обезобразени, неузнаваеми човешки трупове.

Една жена стоеше насред пътя и пищеше, простряла ръце нагоре,
където висеше на електрическите жици детето й, превърнато в кървав
парцал…

Долу пламъчетата лумваха и угасваха.
И там е същото — както в Лондон… Може би в този миг литва

във въздуха къщата, където е роден, може би Милка пищи сред
улицата, изгубила детето си… Може би…

О, войната по начало е свинщина, но това, което прави той…
Участвувал е в много бомбардировки, но те не бяха такива… Бяха
срещу чужди градове, непознати — все едно разгъната карта, план… А
тук, където познава всяка улица, където от всяко кътче пази свиден
спомен…

— Месери от изток! Внимание! Месери! — прозвуча гласът от
бонето.

Спомените изведнъж се стопиха, разгонени като врабци, остана
едно — летецът-изтребител, Ястреба, победителят в толкова въздушни
битки, — остана страстта за победа…

Той изви лоста и връхлетя надолу, където бърза наедряваха
няколко тъмни чертички — месершмитите.

Върху кръстачката на прицела кацна един, но с ловък лупинг
отскочи срещу командирския самолет. Засвяткаха бордните оръжия.
Кръстосаха се светещите траектории. Двата противника се срещнаха и
се разминаха.

— Не улучи! — изръмжа пилотът, но млъкна тозчас.
Радиобонето пропусна кратък стон и млъкна, а лайтнингът взе да се
мята непокорно, от опашката му изригна бял дим, източи се дълга
бухнала опашка и полетя надолу в бездната.

Зададе се втори месершмит!
Ястреба опря пръст в спусъка, уверен в себе си, спокоен.

Противникът откри огън отдалече. Белите лентички зашариха встрани.
„Новак!“ — помисли пилотът.
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И продължи да дебне. Още миг! Машините връхлитаха една
срещу друга. Отсреща, в противниковата кабинна, се мяркаше лицето
на летеца, а от дулата отскачаха бързи искри.

„Дали ще удържи, да не отстъпи?“ — мина му през ума, ала
месершмитът не устоя, не бяха толкова здрави нервите на пилота му,
обърна корем и профуча нагоре.

Този миг чакаше винаги Ястреба, тогава действуваше. Натисваше
спусъка и с всичките си оръжия раздираше вражеския корем като
ястреб, уверено, безпощадно…

Но сега ръката му трепна. Очите му се приковаха в двата кръга
на крилата — родния трицвет. Нещо по-силно от волята спря ръката
му.

Може би вътре е някой приятел, близък… Но дори и непознат,
той пак не е чужд — а българин… българин…

Месершмитът се прехвърли през крило и отново го нападна с
всичкия си огън. Отново черният му силует се застоя върху кръстчето
на мерника и отново Ястреба не натисна спусъка…

Може би е приятел, близък…
Защо пък не се маха? Защо се върти като досадна муха все пред

дулата? Каква е тази дързост, безразсъдство?
Или може би знае за какво се жертвува…
Белите ленти от оръжията му се носеха някъде вляво, но ето

бързо наближиха, наближиха… Виж, огънят блесна право в очите на
Ястреба… Резервоарът избухна, пламъците обхванаха бордовете,
крилата, целия свят… Машината пропадна надолу… надолу… в
някаква огнена бездна…
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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