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2. По-далече от Очаквания

В следващия миг Майло вече препускаше извън 
града по непознато шосе и когато се обърна назад и 
погледна през рамо, не видя нито будката, нито ста-
ята си, нито дори сградата, в която живееше. Всичко 
бе започнало наужким, а се беше превърнало в съв-
сем истинско.

„Ама че странно нещо се случи – каза си той (съ-
щото, което вероятно в същия миг си казвате и вие). 
– Тази игра е доста по-сериозна, отколкото смятах, 
защото ето, карам кола по път, който досега не съм 
виждал, отивам на място, за което не съм чувал, и 
всичко това заради една будка, която дойде отни-
къде. Много се радвам, че времето е хубаво, тъкмо 
за пътуване“ – помисли си обнадежден, защото засе-
га това беше единственото нещо, в което бе сигурен.

Слънцето грееше, небето беше чисто и всички 
цветове, които виждаше, изглеждаха сякаш по-на-
ситени и по-ярки, отколкото си ги спомняше. Цве-
тята блестяха, сякаш някой ги беше почистил и из-
лъскал, а високите дървета от двете страни на пътя 
трептяха в сребристозелено.

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОЧАКВАНИЯ – гласеше табела с 
грижливо изписани букви, окачена върху една къ-
щурка край пътя.

НА ДРАГО СЪРЦЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ СВЕДЕНИЯ, 
ПРОГНОЗИ И СЪВЕТИ. ПАРКИРАЙТЕ ТУК И НАДУЙ-
ТЕ КЛАКСОНА.

При звука от първото натискане на клаксона от 
къщата се втурна дребен мъж с дълго палто, който 
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говореше изумително бързо и повтаряше всичко по 
няколко пъти:

– Я виж ти, я виж ти, я виж ти, я виж ти, я виж ти, 
добре дошли, добре дошли, добре дошли в страната 
Очаквания, в страната Очаквания, в страната Очак-
вания. Напоследък тук не идват много пътешест-
веници; да, със сигурност напоследък тук не идват 
много пътешественици. И така, с какво мога да ви 
бъда полезен? Аз съм Дали.

– Това ли е верният път за Речникополис? – попи-
та Майло, смаян от възторженото посрещане.

– Така, така, така – започна отново мъжът, – не 
ми е известно да има грешен път до Речникополис, 
така че ако този път изобщо води до Речникополис, 
значи е верният, а ако ли не, тогава е верният път 
за някъде другаде, защото няма грешни пътища за 
някъде. Как мислите, дали ще вали?
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– Защо питате мен? Нали вие сте Дали? – съвсем 
се обърка Майло.

– О, не – отвърна дребният мъж,  – аз съм само 
Дали, а не Дали Ще Вали, защото в крайна сметка е 
по-важно да знаеш дали изобщо ще има време, от-
колкото какво ще бъде то. – И като каза това, той из-
пусна десетина балона, които отплуваха в небето. 
– Трябва да проверим откъде духа вятърът – каза 
той и се засмя на шегичката си, докато гледаше ба-
лоните, които се бяха разпилели във всички посоки 
и чезнеха от поглед.

– Що за място е Очаквания? – поинтересува се 
Майло, който не разбра смешката и силно се усъмни 
в здравия разсъдък на дребосъка.

– Добър въпрос, добър въпрос – възкликна мъ-
жът. – Очаквания е онова място, до което винаги 
трябва да се добереш, преди да стигнеш там, за-
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където си тръгнал. Е, някои хора никога не стигат 
по-далече от Очаквания, но моята работа е да ги за-
силя натам, независимо дали им се иска, или не. И 
така, мога ли да ви бъда полезен с още нещо?

И преди Майло да му отговори, той се втурна към 
къщата и след малко излезе оттам с друго палто и 
един чадър.

– Струва ми се, че ще намеря своя път – каза Май-
ло, но никак не беше сигурен, че ще може. Но поне-
же изобщо не разбираше какво му говори дребни-
ят мъж, реши, че е по-добре да продължи нататък 
– или поне докато срещне човек, чиито изречения 
не звучат през цялото време така, сякаш щяха да са 
по-смислени, ако се произнесат отзад напред.

– Чудесно, чудесно, чудесно – извика Дали. – Дали 
ще намерите, или няма да намерите своя път, все 
някакъв път ще откриете. Ако случайно откриете 
моя, моля ви, върнете ми го, понеже го загубих пре-
ди години. Предполагам, че досега сигурно доста е 
ръждясал. Казахте, че ще вали, нали така? – И с тези 
думи той разтвори чадъра и погледна притеснено 
небето.

– Радвам се, че сам взехте решение. Толкова мра-
зя да вземам решения за каквото и да е, независимо 
дали за добро, или лошо, нагоре или надолу, вътре 
или вън, дъжд или пек. Винаги казвам, очаквайте 
всичко и никога няма да ви се случи неочакваното. 
А сега, моля ви, карайте внимателно. Довиждане, 
довиждане, довиждане, довиж...

Последното му „довиждане“ беше заглушено от 
мощно изтрещяване на гръмотевица, и докато ка-
раше по пътя под яркото слънце, Майло видя Дали, 
застанал насред силен дъждовен порой, който като 
че ли се изливаше само върху него.

Шосето се спусна в широка зелена долина и се 
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