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ВИЗИОН: ЕКСТ. ГОРИСТА МЕСТНОСТ КРАЙ МАЛКО ГРАДЧЕ - ДЕН

Лидия (17) седи на земята до изоставена колиба и гледа 

замислена. Срещу нея обикаля ядосан ЕМИЛ (17).

ЕМИЛ

Нямат право да постъпват така! 

Мразя ги!

ЛИДИЯ го поглежда и се усмихва горчиво.

ЛИДИЯ

Не говори така! Правят го и за твое 

добро...

ЕМИЛ

Не ми пука! Не искам да заминавам, 

да ме бяха питали.

ЛИДИЯ се подпира на колибата и го поглежда тъжно.

ЕМИЛ (CONT’D)

Няма да замина.

ЛИДИЯ

Какво?

ЕМИЛ

Няма да тръгна с тях. Ще си остана 

тук.

ЛИДИЯ

Не ставай глупав, знаеш, че е 

невъзможно.

ЕМИЛ иска да каже нещо, но се спира, поглежда в другата 

посока, после отива до колибата и започва да я удря ядосан с 

юмрук. ЛИДИЯ става, приближава се и хваща ръката на ЕМИЛ.

ЛИДИЯ (CONT’D)

Недей така... Не се е свършил 

света, ще се върнеш все пак, нали? 

Когато имаш възможност...
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ЛИДИЯ (CONT’D)

(прегръща ЕМИЛ)

Или се страхуваш, че ще спра да те 

обичам? Това ли е? Винаги ще те 

обичам.

ЕМИЛ

И аз те обичам...

ЛИДИЯ

Нека поне за малко да забравим за 

това и да се насладим на момента... 

на това, че сме заедно... сами...

ЛИДИЯ го прегръща още по-силно и го целува. ЕМИЛ е 

нерешителен, но постепенно се отдава на страстта, двамата се 

подпират на колибата и започват да се разсъбличат. Изведнъж 

от часовника на ЕМИЛ започва да свири аларма.

КРАЙ НА ВИЗИОНА

ИНТ. СПАЛНЯ - ДЕН

ЕМИЛ (35) се събужда от алармата на часовника си. Сутрин е, 

часовникът показва 9:00. ЕМИЛ става от леглото, слага 

часовника и полусънен излиза от стаята, влиза в кухнята, 

изважда от хладилника продукти за сандвичи, хвърля ги на 

масата и сяда да закусва, като гледа съсредоточен към 

стената. Когато привършва със закуската, той става и отива до 

един календар, на който премества датата. Новата дата е 

очертана с червен маркер. ЕМИЛ излиза от апартамента.

ЕКСТ. МАЛКО ГРАДЧЕ, ПАНАИР - ДЕН (ОБЯД)

ЕМИЛ пристига в малко градче. Хората наоколо подготвят 

панаир. ЕМИЛ слиза от колата и влиза в близкия ресторант. 

ИНТ. РЕСТОРАНТ - ДЕН

Емил сяда на маса и се заглежда навън към една въртележка, 

която тъкмо изпробват.
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ВИЗИОН: ЕКСТ. МАЛКО ГРАДЧЕ, ПАНАИР - ВЕЧЕР

На въртележката се появяват ЕМИЛ (17) и ЛИДИЯ (17), които се 

забавляват. Въртележката спира, те слизат и хванати за ръце 

тръгват да се разхождат из панаира. Спират пред павилион за 

стрелба, ЕМИЛ уцелва и печели красив медальон, който слага на 

врата на ЛИДИЯ. Вървят още малко, когато над тях загърмяват 

фойерверки. Двамата спират и поглеждат нагоре.

ЛИДИЯ

Обещай ми, че ще се върнеш за мен.

ЕМИЛ

(поглежда изненадан ЛИДИЯ)

Нима се съмняваш?

ЛИДИЯ

Обещай ми! Обещай ми, че ще се 

върнеш! Ще те чакам всяка година на 

този панаир, докато не се върнеш!

ЕМИЛ

Разбира се, че ще се върна!

ЛИДИЯ

(сваля медальона и го 

подава на ЕМИЛ)

Нека ти напомня за мен... да ти 

напомня, че ще те чакам.

ЕМИЛ

Нямам нужда от нещо да ми напомня.

ЛИДИЯ

(прекъсва го)

Не, задръж го, моля те! искам да е 

при теб!

ЕМИЛ поглежда медальона в ръката си.

СМЯНА НА ВИЗИОНА: ЕКСТ МАЛКО ГРАДЧЕ, КЪЩА - ДЕН

ЕМИЛ (25) гледа медальона в ръката си. Стои пред вратата на 

къща. Събира кураж и позвънява. Отваря му непознат МЪЖ.
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МЪЖ

Да, моля?

ЕМИЛ

Извинете, търся Лидия?

МЪЖ

Сбъркали сте къщата.

ЕМИЛ

Невъзможно, това е нейната къща!

МЪЖ

Съжалявам, но такъв човек не живее 

тук.

МЪЖЪТ затваря вратата. ЕМИЛ стои потресен, обръща се, но 

вратата пак се отваря. ЕМИЛ поглежда с надежда. На вратата 

стои непозната ЖЕНА.

ЖЕНА

Предполагам търсите предишните  

собственици. Продадоха ни я преди 6 

години, бяха споменали, че ще 

заминават за Англия, или нещо 

такова...

ЕМИЛ стои шокиран, после бавно тръгва и се отдалечава от 

къщата. Озовава се в центъра на градчето, където се приготвят 

за панаира. ЕМИЛ поглежда към въртележката, която изпробват, 

после към заведението, и тръгва към него.

КРАЙ НА ВИЗИОНА

ИНТ. ЗАВЕДЕНИЕ - ДЕН

ЕМИЛ (35) продължава да наблюдава през прозореца. Сервитьорка 

- АНИТА (27) - слага пред него чиния. 

ЕМИЛ

Благодаря...

5.



ЕМИЛ започва да се храни. АНИТА тръгва към друга маса, но се 

спира и се връща при ЕМИЛ.

АНИТА

Извинете... Проблем ли ще е ако ви 

задам един... малко личен въпрос?

ЕМИЛ я поглежда учуден, после вдига рамене и продължава да я 

наблюдава любопитно. АНИТА сяда срещу него.

АНИТА (CONT’D)

Всяка година идвате на панаира, 

като сядате първо в това заведение, 

а после обикаляте до късно. Нищо 

странно, разбира се, ако сте фен на 

панаира, но вие не изглежда да се 

забавлявате... А от номера на 

колата няма как да не забележа, че 

идвате от далеч. Затова и ми е 

чудно, защо идвате всяка година?

ЕМИЛ

(след кратка пауза)

Чакам някого...

АНИТА

Ясно... Трябва да е някой много 

специален, че да го чакате толкова 

години... Заслужава ли си?

(Анита спира за момент)

Не мислите ли, че сте чакали 

достатъчно... Който и да е, явно 

няма да се появи, щом не го е 

направил последните... 6 години, 

може и повече да са, знам ли?

ЕМИЛ повдига безизразно рамене и се заглежда през прозореца.

АНИТА (CONT’D)

Не че имам право да ви говоря така. 

А и аз като вас чакам вече няколко 

години...

ЕМИЛ

(поглежда АНИТА любопитно)

Чакате...
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АНИТА

Да... чакам да ме поканите поне 

веднъж да отидем заедно на панаира. 

Знаете, човек не спира да се 

надява...

Двамата се гледат мълчаливо, после ЕМИЛ се изправя, оставя 

пари на масата и си тръгва. На вратата се спира и се замисля, 

после поглежда към АНИТА, въздъхва и тръгва към нея.

ЕКСТ. ПАНАИР - ДЕН, НЯКОЛКО ЧАСА ПО-КЪСНО

ЕМИЛ и АНИТА се разхождат на панаира. АНИТА е щастлива и 

усмихната, докато ЕМИЛ е умислен и гледа настрани. АНИТА 

разглежда панаира, после поглежда ЕМИЛ.

АНИТА

Пак се умълча. Не се ли забавляваш?

ЕМИЛ

Не, напротив. Просто...

АНИТА

Просто ти се иска да си с друга...

ЕМИЛ мълчи. АНИТА застава пред ЕМИЛ и го хваща за ръката.

АНИТА (CONT’D)

Сега си с мен! Не ти позволявам да 

си мислиш за нея, докато си с мен! 

Да беше дошла когато е имала 

възможност!

ЕМИЛ се усмихва.

АНИТА (CONT’D)

Така е по-добре! Искам веднъж да 

видиш този панаир с други очи, и 

няма да се откажа! Хайде, да 

вървим, претенции накъде да поемем?

ЕМИЛ

Където кажеш.
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АНИТА

Да изпием по нещо тогава. Ей там ми 

изглежда добре.

АНИТА посочва едно открито заведение и двамата сядат на една 

маса. Отстрани са седнали група мъже, които са видимо пияни и 

оживено говорят.

АНИТА (CONT’D)

Разкажи малко за себе си? Искам да 

знам повече за теб, да те опозная!

ЕМИЛ

Какво да ти кажа...

АНИТА

Каквото и да е! Аз дори името ти не 

знам. Може би трябваше да почнем с 

това преди да излезем заедно.

(двамата се засмиват)

Да почна ли аз първа? Казвам се 

Анита.

АНИТА подава ръка на ЕМИЛ.

ЕМИЛ

Емил.

Двамата се здрависват и се смеят.

АНИТА

Имаме напредък, вече ти знам името. 

Ще си развържеш езика ти, ще видиш.

(АНИТА поглежда към бара)

Знам и какво ще ти помогне.

АНИТА става и се запътва към барчето. ЕМИЛ се обляга на 

стола, изважда изпод дрехата медальона и се заглежда в него 

замислен. В далечината се чува превъзбуден женски глас, ЕМИЛ 

вдига поглед и вижда момиче, което вика щастливо до двама 

младежи, които си опитват мускулите на една боксова круша. 

Момичето изумително много прилича на ЛИДИЯ. ЕМИЛ я гледа 

потресен и за момент погледите на двамата се срещат, момичето 

му се усмихва чаровно. Изведнъж мъжете на съседната маса 

повишават рязко тон, чува се и гласът на АНИТА. 
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ЕМИЛ се обръща и вижда как един от пияните мъже е хванал 

АНИТА за ръката и я дърпа. АНИТА е изплашена и се опитва да 

се измъкне. ЕМИЛ става, отива и се опитва да освободи АНИТА.

ЕМИЛ

Пусни я!

МЪЖ

Ти кво се месиш бе?

ЕМИЛ му стиска ръката и АНИТА се освобождава. Другите мъже 

скачат от столовете си и заплашително се приближават към 

ЕМИЛ. МЪЖЪТ се изправя и му се озъбва.

ЕМИЛ

Не искам повече проблеми!

МЪЖ

Кой пък те пита какво искаш?

МЪЖЪТ замахва с юмрук към ЕМИЛ и двамата се сбиват, докато 

останалите мъже викат. Други хора идват да ги разтървават. В 

суматохата един от другарите на МЪЖА замахва и удря силно 

ЕМИЛ по главата. Той пада на земята. Погледът му се размазва. 

ЕМИЛ се опитва да се осъзнае, оглежда се. Около него се е 

събрала тълпа. Изведнъж сред хората той съзира отново 

момичето, което прилича на ЛИДИЯ. Не вярва на очите си, 

опитва се да се отърси, но момичето продължава да е там. ЕМИЛ 

леко се надига. Чува глас, който вика името му, и над него се 

надвесва АНИТА, която загрижена му говори и му помага да се 

изправи. Хората питат дали е добре, има ли нужда от 

медицинска помощ.

ЕМИЛ

Добре съм, благодаря!

АНИТА

Ела да седнеш, аз ще питам на бара 

дали нямат лед.

АНИТА заминава към бара, ЕМИЛ сяда и поглежда към мястото, 

където е било момичето, но него го няма. ЕМИЛ се хваща 

болезнено за главата и изохква. Едното му око е насинено, не 

може да вижда ясно, вие му се свят. АНИТА идва и му дава лед.
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АНИТА (CONT’D)

Съжалявам, че пострада заради мен! 

Исках тази вечер да си прекараш 

добре, а то...

ЕМИЛ

Не се тревожи, колко му е, едно 

сбиване. Ще се оправя. А ти, добре 

ли си, онези идиоти нараниха ли те?

АНИТА

(усмихва се)

Не, намеси се навреме. Благодаря 

ти.

ЕМИЛ

Нещо говореше за развързване на 

езика преди малко, ще пием ли, 

или... Точно сега не бих отказал!

Двамата започват да се смеят, АНИТА става и тръгва към бара. 

ЕМИЛ я гледа усмихнат.

ЕКСТ. ПАНАИР - ДЕН/ПРИВЕЧЕР

ЕМИЛ и АНИТА се разхождат из панаира и стигат до фургон за 

стрелба.

ЕМИЛ

Бях доста добър като малък на тези 

неща... Да се пробвам ли? Може и да 

уцеля нещо.

АНИТА

Сигурен ли си? С това око?...

ЕМИЛ

Ти пък, нищо ми няма, сега ще ти 

покажа.

ЕМИЛ взима пушка и стреля, уцелва. АНИТА щастлива му 

ръкопляска. Той гордо я поглежда и взима наградата, която 

подарява на АНИТА. 
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Тя радостна го целува по бузата, погледите им се срещат. ЕМИЛ 

се усмихва, после поглежда към подаръците - сред тях има 

същия медальон като неговия. Той се замисля.

ЕМИЛ (CONT’D)

Нещо против да се пробвам отново? 

Сърбят ме ръцете да пострелям. 

Отдавна не съм го правил.

АНИТА

Давай, разбира се! Аз ще отида за 

захарен памук, ще се върна за 

следващия подарък.

АНИТА тръгва. ЕМИЛ се прицелва и пак уцелва. Изправя се 

доволен и чува пляскане до себе си. Обръща се и вижда същото 

момиче от преди малко.

ЕМИЛИЯ

Браво, добър изстрел. И то с 

насинено око, явно това ти е 

подобрило точността.

ЕМИЛ я гледа шокиран.

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Е не ме гледай така страшно де, 

само се шегувах... Айде като си 

такъв добър стрелец, уцели нещо и 

за мен.

ЕМИЛ започва да стреля, но не уцелва.

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Къде ти изчезна точността, да не се 

притесни нещо? Или си пазиш 

уменията само за пред любимата?

ЕМИЛ се ядосва и пробва пак, отново без успех. 

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

(натъжава се)

Явно ще си остана без награда. А 

така се надявах... 
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ЕМИЛ пробва за пореден път, този път уцелва. Момичето 

щастливо му пляска, посочва един медальон и го взима. 

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Озори се малко, но... си 

заслужаваше. Ще ми го сложиш ли?

ЕМИЛ слага медальона. Тя го поглежда и се усмихва.

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Благодаря ти, да знаеш, ще го нося 

като много скъп подарък... Сега 

обаче ще се омитам, че приятелката 

ти се задава!

ЕМИЛ се обръща и вижда АНИТА в далечината, запътила се към 

него. Обръща се, но от ЕМИЛИЯ няма и следа. АНИТА идва и го 

помъква към следващите фургони, като му говори нещо, но той 

не я слуша. Изведнъж над главите им започват да гърмят 

фойерверки. Двамата поглеждат нагоре. АНИТА се радва, но ЕМИЛ 

започва да се оглежда и сред тълпата забелязва ЕМИЛИЯ. ЕМИЛ 

тръгва бавно, отделя се от АНИТА, която не го забелязва, и 

започва да следи с поглед ЕМИЛИЯ. В един момент погледите на 

двамата се срещат, ЕМИЛИЯ се усмихва и изчезва в тълпата. 

ЕМИЛ започва да я търси, оглежда се, върви забързано. Вижда я 

случайно, тя пак му се усмихва и пак изчезва. В търсене той 

излиза от тълпата и попада в края на градчето, до 

изоставената колиба. Замисля се и тръгва натам. Стига до 

колибата, оглежда мястото и сяда на земята, като се заглежда 

към хората в далечината. Чуват се стъпки. ЕМИЛИЯ се 

приближава до колибата.

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Хубаво място си си избрал за 

усамотение...

ЕМИЛ

Защо ме следиш?

ЕМИЛИЯ

Следя те? Ти тръгна да ме търсиш, 

защо иначе ще изоставиш приятелката 

си? Май не сте си много близки...

ЕМИЛ мълчи и гледа настрани. ЕМИЛИЯ сяда до него, вади кутия 

цигари и му подава.
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ЕМИЛ

Ти пушиш?

ЕМИЛИЯ

Що пък да не пуша?

ЕМИЛ

(взима цигара)

Няма значение...

Двамата пушат в мълчание.

ЕМИЛИЯ

Странна птица си, кефиш ме.

ЕМИЛ

Нима?

ЕМИЛИЯ

Има нещо в теб. Да скочиш на онея 

горили, малко мъже имат топките да 

го сторят.

ЕМИЛИЯ го гледа известно време, после се обляга леко.

ЕМИЛИЯ (CONT’D)

Мерси отново за висулката! Отива 

ми, нали?

ЕМИЛИЯ кокетничи пред ЕМИЛ, като разголва леко гърдите си, за 

да покаже медальона. ЕМИЛ рязко я хваща и я целува. ЕМИЛИЯ е 

изненадана, но се отпуска в ръцете му. Двамата се целуват 

известно време, после ЕМИЛ се отдръпва, леко е изплашен. 

ЕМИЛИЯ лежи разголена пред него и го гледа в очакване.

ЕМИЛ

Не, това не е редно, трябва да 

спрем...

ЕМИЛИЯ

Не мислиш ли, че е късно да се 

тревожиш за това. Вече пое 

инициативата. Нима ще ме зарежеш 

така?
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ЕМИЛ я гледа замислен, започва да я гали с ръце, тя го 

прегръща, двамата се събличат и започват да правят секс на 

тревата. Над тях все още се виждат фойерверки.

ЕКСТ. ГОРА, ДО КОЛИБАТА - ВЕЧЕР

ЕМИЛ и ЕМИЛИЯ лежат сгушени един до друг. Изведнъж телефонът 

до тях започва да звъни, на дисплея се изписва "МАМА". ЕМИЛИЯ 

го взима, поглежда го и затваря. После прошепва нещо на ЕМИЛ, 

изправя се и започва да се облича. Двамата си говорят нещо. 

ЕКСТ. ПАНАИР, ЗАВЕДЕНИЕ - ВЕЧЕР

ЛИДИЯ (35) седи на една маса в заведението и пие бира. До нея 

сяда ЕМИЛИЯ и я поглежда.

ЕМИЛИЯ

Е, какво стана, видяхте ли се?

ЛИДИЯ

... ще се видим. Не съм и очаквала, 

че ще го срещна. Сякаш ще помни 

някакво си детинско обещание 

отпреди години... Не знам изобщо 

защо дойдохме.. Носталгия към 

миналото може би.

Двете мълчаливо пият бира.

ЛИДИЯ (CONT’D)

Жалко, наистина ми се искаше да го 

видя. Липсва ми... А и щеше да е 

хубаво да се запознаеш най-после с 

баща си...

ЕМИЛИЯ

Не ме мисли мене. Добре съм си и 

без баща. Въпросът е доколко си 

сигурна, че искаш да се видиш с 

него. Откъде знаеш, че ще е същия, 

какъвто го помниш отпреди... 18 

години? Ами ако се разочароваш? 
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ЛИДИЯ

Може би си права... Съжалявам, че 

ти загубих времето заради такава 

глупава прищявка.

ЕМИЛИЯ гледа напред към панаира, където сред оредялата тълпа 

АНИТА се оглежда. Очите й са зачервени от плач, личат 

засъхнали сълзи.

ЕМИЛИЯ

А, не се тревожи, не мога да се 

оплача, че скучах. Доста добре си 

прекарах даже.

(ЕМИЛИЯ поглежда скришом 

медальона на ЕМИЛ в 

ръката си и се замисля)

Знаеш ли... Изказах се твърде рязко 

преди малко. Не ме слушай! Аз 

казвам да не се отказваш още и 

следващата година пак да дойдем. 

Знаеш ли пък, може и той да се 

появи тогава... от носталгия към 

миналото...
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