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Нещо много оригинално, полусмешно и полусериозно имаше и в характера, и в 

самата фигура на Люцкана, тъй добре позната на мало и на голямо. Тоя кротък и 

простодушен човек можеше да има само едно настроение: някаква възторжена 

мечтателност, някакво тихо и самодоволно блаженство, за което сякаш нямаше никакви 

видими причини. Тая безгрижна и безобидна душа на птичка божия, която нито жене, нито 

сее, а се задоволява само с хубавото слънце и въздуха, който диша – беше определила и 

самата му професия. Но Люцкан продаваше цветя само през пролетта и лятото. В града 

нямаше никъде топъл цветарник и през зимата не без скръб и без мъка той трябваше да 

сменя занятието си с друго, не тъй почтено и красиво: продаваше семки, фъстъци и 

лешници. Малко усърдие влагаше той в тая работа и всеки път свършваше със загуба, 

защото, човек с меко и нежно сърце, не можеше да устоява на молбите на младите 

момичета, даваше им повече, отколкото трябваше, и тъй се разоряваше. Но материалните 

щети не бяха в състояние да смутят тишината и блаженството на душата му, защото 

Люцкан беше и поет. Всички знаеха неговото знаменито стихотворение „Люцкан гори в 

червени пламъци“ – поема. Собствено, знаеха само отделни някои строфи, защото 

издаването на цялото произведение Люцкан отлагаше, докато получеше подкрепата, 

която, според него, му била обещана от едно много високо място. 

Възторжената и светла душа на Люцкана беше създадена за свърталище на любовта. 

И наистина, като всеки поет, той беше безумно влюбен, и то в най-хубавото момиче в 

града – Цветана. Тя беше дъщеря на един от най-първите чифликчии в околността. По 

една отколешна традиция, която заможните семейства още пазеха, Цветана се учеше в 

Роберт колеж в Цариград, но всяка ваканция прекарваше тука. Тя беше хубаво момиче, 

мургава, с черни и замислени очи на сърна, с една доста едра луничка на едната си буза. 

В града може би имаше по-хубави момичета от нея. Но туй, което липсваше на тях, а 

всички виждаха у Цветана, беше тая непринудена грация, това тънко благородство и 

достойнство, което идеше от цялото ѝ същество. Тя не дружеше почти с никого, намираха 

я надменна и горда, говореха зле за нея. Но приятел или враг, млад или възрастен, човек 

не можеше да не се загледа в това момиче, което самò като че не виждаше никого, 

пристъпваше бавно, съсредоточено в себе си, чуждо на всичко околно – гордата и 

недостъпна самотност на царкиня, доведена от далечна земя. 



Люцкан не криеше чувствата си към нея и лекомислен и бъбрица, какъвто си беше, 

говореше за любовта си навсякъде и на всички. Разбира се, хората се шегуваха и смееха. 

И всъщност, любовта на Люцкана беше само опакoто на друга, истинска и сериозна любов. 

Защото не беше тайна за никого, че в Цветана е увлечен младият градски инженер, но кой 

знае защо не успяваше поне толкоз, колкото и сам той, и другите очакваха. Запазен е и 

досега един особен документ от тая тъй известна история. Инженерът работеше по това 

време общия регулационен план на града. И когато всичко беше вече готово и трябваше 

да се поставят наименованията на улиците, той направи едно своеволно изменение на 

официалния проект: улицата, в която живееше Цветана, той я кръсти на нейно име. Много 

по-късно от времето, към което се отнася тоя разказ и когато романът на инженера беше 

добил вече съвсем друг край, трябваше да се изпълня изработеният от него план. 

Престъплението беше открито, но самата история тъй много беше занимавала някога 

целия град, щото всички уважиха чувствата на инженера и не зачеркнаха новото име на 

улицата. И досега тя носи това странно за чужденците име: „Цветана“. 

Инженерът беше най-добрият приятел и покровител на Люцкана. Той му даваше и 

малкия капитал, необходим за търговията му, подаряваше му и всякакви дрехи от 

гардероба си, бомбета и рединготи, малко поизносенички наистина, но прилягаха доста 

добре върху слабата и нежна фигура на Люцкана. Тъкмо това облекло беше и една от 

причините на неговата голяма популярност. От друга страна, макар и да прекарваше 

времето си в сухи математически изчисления и чертежи, младият инженер не беше чужд 

на литературата и изкуството. Вярно е, че кой знай защо най-великият поет за него от 

всички времена беше Леопарди и към неговата мрачна и меланхолична поезия той 

показваше голяма слабост. Неговото име беше на устните му, негови стихове цитираше. 

Но сам пък беше извънредно жизнерадостен момък, духовит и весел, при това – и 

същински хубавец. Разбира се, неговото влияние върху Люцкана се простираше и в тая 

област. Говореха дори, че инженерът не е съвсем чужд в създаването на прочутата поема 

за червените пламъци.  

Но в друг един случай неговото влияние и дружба с Люцкана бяха дали по-

положителни и по-полезни резултати. Той го запозна със сложната и тънка наука за 

цветята, с емблематичното значение на багрите им, и особения алегоричен говор, който се 

изказва, чуто или нечуто – все едно, – когато се подаде някому едно каквото и да било 

цвете. Това беше приятна и сантиментална игра, създадена от въображението на старото 

романтично време, доведена до най-голямото си съвършенство през тия дни, когато 



благородните и храбри рицари, напуснали за кратко време походите и битките, заменили 

тежките доспехи с копринени дрехи и щраусови пера, бляскаво и галантно са флиртували 

из широките зали на замъците. Готовите рецепти на тая наука за сърцето инженерът беше 

намерил или в някой отдавна забравен роман, или в покритите с прах томове на някоя 

енциклопедия. Но тъкмо тая наука трябваше на Люцкана. И благодарение на възторжената 

и природна любов, която имаше към професията си и към цветята, той тъй добре усвои и 

изучи уроците на инженера, тъй майсторски ги прилагаше и доразвиваше и от себе си 

вече, че не само засили търговията си, но тъкмо сега спечели най-голямата си слава. 

Не само Люцкан, но който и да бил друг от града мъчно можеше да разбере лукавия и 

таен план, който инженерът беше вложил тука. Простодушният, наивен и глуповат цветар 

можеше да говори всичко, без някой да обръща внимание на думите му, защото всички 

бяха свикнали да се забавляват и шегуват с него. Но ето, изведнъж той започна да говори, 

поне когато продаваше цветята си, умно, интересно и приятно. Имаше и смисъл в думите 

му, и някаква елегантна и поетична алегория, която тъй допадаше на сърце. Люцкан беше 

почнал да прилага науката си за езика на цветята. Успехът беше голям. Дори Цветана, 

която по-рано и не доизслушваше бръщолевенията на смахнатия поет, започна да се 

замисля върху думите му. Но нейното учудване не беше за дълго. Скоро, много скоро тя 

разбра, че друг влагаше тия смели и страстни изповеди в устата на простодушния 

продавач. Всичко това беше все пак тъй невинно, че тя не искаше и не можеше да се 

сърди нито на единия, нито на другия. Имаше дори и нещо твърде забавно: тия тъй 

далечни един на друг хора, също като в Сирано де Бержерак, съединяваха се и се сливаха 

в едно лице, в един човек, който трябваше да бъде мистериозният герой на романа. 

Всяка вечер, когато слънцето се наклоняваше на запад и сянката на тополите се 

простреше напреки през улицата, Цветана сядаше на прозореца и четеше. И ето, откъм 

близкия ъгъл се задаваше Люцкан. Той е гологлав тоя път, оставил е бомбето си, защото е 

топло, защото косата му е тъй гладко причесана, че лъщи и свети, като гарваново крило. 

Възмургавото му лице сияе от блаженство, клепачите му, които природно са 

полуотпуснати, придават на погледа му нещо мечтателно и унесено. Той е щастлив, както 

всякога, таблата му е пълна с цветя и пресните, току-що откъснати лалета, зюмбюли и 

карамфили по-ярко блещят сред черния цвят на редингота му. Всяка вечер, продадеше ли 

нещо другаде, или не, той трябваше да мине без друго оттука. 

Цветана го съглежда и се усмихва. Над белите ѝ като сняг зъби трепти черната ѝ 

луничка. Какво щеше да каже сега Люцкан или по-право – какво щеше да каже другият през 



неговите уста? Люцкан се спира под прозореца, поздравява, взема цяла китка розови 

зюмбюли и с една галантност, в която се съглежда не умение, а продължителна 

дресировка, кланя се и я поднася на Цветана. 

– Зюмбюли – напевно говори той. – Радост от сърце! 

Това е само емблематичното значение и веднага той прибавя най-важното – говора 

на цветето: 

– Щастлив съм и любовта ми дава надежда! 

Разбира се, Люцкан е далеч от мисълта да придава на тия думи нещо повече от 

общия смисъл, който те имат в неговия речник за символичното значение на цветята. Но 

Цветана разбира добре всичко. Защото едвам вчера той беше ѝ поднесъл друга китка с 

думите: 

– Полски маргаритки. Сърдечна простота. Моята любов е чиста! 

Цветана и сега се смее, поема с бялата си ръка розовите зюмбюли и ги поднася към 

лицето си, тъмните ѝ очи изпущат лучи, устните ѝ се аленеят. Тя е тъй хубава с черната 

луничка на бузата си! Люцкан се вглежда в нея и поглъща всичко с погледа си и не толкоз 

за себе си: всяка подробност за настроението ѝ, за изгледа ѝ, за тоалета ѝ, за думите, 

които ще каже – всичко той ще трябва да запомни добре. Защото инженерът беше вече на 

разходка по шосето, той щеше да го намери там и, както всякога, надълго щяха да 

приказват. 

Така биваше всеки делничен ден. В града кипеше трескава работа. Улиците бяха 

задръстени от коли, всички магазини бяха отворени, около изложената навън стока се 

трупаха многобройни групи селяни. По всички посоки тичаха и се разминаваха хора, тъй 

унесени в грижите си, че не сварваха дори да се поздравят, нямаха време да се спират и 

само отдалеч и високо разменяха по някоя дума. И сред кипежа и глъчката на тая 

навалица, сред която звънтяха пари, правеха се шумни пазарлъци, прехвърляха се стоки 

от една ръка в друга – нещо странно беше нечаканото появяване на Люцкана. Той върви 

бавно и тържествено по средата на улицата, таблата му е пълна с цветя, усмихнат е и 

доволен. Никой не мислеше да купува. Люцкан никого и не канеше. Като че неговата 

работа беше не да продава, а само да разнася тия цветя – вдъхновена някаква лития на 

хубавия слънчев ден, на младостта и на любовта. 
 


