„ЕДИН ЖИВОТ НЕ СТИГА”

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
ПАВЕЛ (ДЯВОЛЪТ)
МАРИЯ
ИВАН
ВИКТОР

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ
(В дома на Мария)
ПАВЕЛ
Здравей.
МАРИЯ
Здравей.
ПАВЕЛ
Ето пак се срещаме.
МАРИЯ
Дали това е просто случайност или...
ПАВЕЛ
Съдба.
МАРИЯ
Какво общо има съдбата с това, че сте дошли в дома ми? Та кажете ми господин Павел,
даже не знам вашата фамилия...
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ПАВЕЛ
Петров
МАРИЯ
Та госопин Петров, от къде знаете къде живея и което е по интересното защо сте тук?
ПАВЕЛ
Не се ли досещате? Мислех че миналата седмица си изкарехме добре на приема.
МАРИЯ
И дори да е така какво от това?
ПАВЕЛ
Там ви казах че ви обичам а вие не ми отговорихте нищо. Кажете ми какво мислите,
какво чувствате, трябва да знам иначе ще се побъркам.
МАРИЯ
Дори и да ви обичам какъв е смисъла да го чуете като знаете, че дори и да си мисля за
вас всяка нощ преди да заспя, дори и да ви виждам в съня си. А аз ви виждам ,ние сме
там заедно, толкова близо, толкова щастливи и всичко е прекрсно, но уви това е само
сън.

ПАВЕЛ
И да не ми да искате целия ни живот да премине , да остарееем , да изминат години и
да съжеляваме за неизречените думи, заради ненапревените действия, заради липсата
на смелост да послушаме сърцето си.
МАРИЯ
Добре обичам ви , това променя ли нещо?
ПАВЕЛ
Разбира се че променя, всичко се променя. Тези две прости думи вече промениха моя
свят, сега е съвсем друго, чувствам се щастлив, чувствам се добре, сякаш една голяма
тежест падна от сърцето ми когато разбрах че любовта ни е взаимна.
МАРИЯ
Може и да е взаимна, но е нежъзможна, не забравяйте че аз съм омъжена жена

ПАВЕЛ
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Това е така но не виждам съпруга ви тук в момента.
МАРИЯ
Да, скоро ще се прибере, затова ще ви помоля да си тръгвате.
ПАВЕЛ
Но как искате да си тръгна след всичко това , което току що изрекохте, как да си
тръгна щом знам че ме обичате.
МАРИЯ
Това беше моя моментна слабост, глупост от моя страна. Просто ти си толкова
различен от всичко което ме заобикаля тук. Толкова естесвен, толкова непринуден,
толова жив. Винаги ме караш да се смея, просто си невероятен.
ПАВЕЛ
Единственото невероятно нещо тук си ти, прсото си прекрсна харесвам усмивката ти,
косата ти, красивите ти очи. Обичам да гледам как се движиш, обожавам всеки твой
жест, всяка товя мимика, обожавам устните ти (приближава се към нея), обожавам теб (
целуват се)
МАРИЯ
Добре, моля те върви си.

ПАВЕЛ
Но защо?
МАРИЯ
Аз съм почтенна жена не мога да правя това.
ПАВЕЛ
Добре ще си тръгна щом така искаш веднага щом ми кажеш, че нямаш никакви
чувства към мен ( поглежда я в очите), кажи го , кажи го
МАРИЯ
Не мога , но си върви

ПАВЕЛ
Кажи ми тогава защо да си вървя щом ти искаш да си с мен и аз с теб, защо да си вървя
тогава.
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МАРИЯ
Защото така трябва, може би в един друг живот, при други обстоятелства ще бъдем
заедно.
ПАВЕЛ
Не те разбирам просто, защо винаги трябва да си токова принципна, от какво се
срахуваш, че няма да последваш повика на сърцето си.
МАРИЯ
Не всичко е толкова просто кокото изглежда. Много добре знаеш това.
ПАВЕЛ
Напротив, просто е живота е такъв, но хората го осложняват.
МАРИЯ
Съжелявам не мога да бъда като теб, не мога просто да се оставя на течението да ме
носи, не мога да мамя Иван с теб това просто е невъзможно.
ПАВЕЛ
Тогава го напусни какъв е проблема, разведи се остави го и токова
МАРИЯ
И да разбия сърцето му, да жертвам неговото щастие за моето?
ПАВЕЛ
Но ти не не обичаш този мъж, опомни се, ще се жертваш за някой който не означава
нищо за теб, ще прекараш остатъка от живота си с него?
МАРИЯ
Да, ще го прекарам със моя съпруг.
ПАВЕЛ
И просто така, тогава аз какво съм моментан авантюра, поредната прищявка, малък
миг на щастие за госпожата, забавление, какво?

МАРИЯ
Не знам не мога да ти го обясня, нещо ново, което не съм изпитвала до сега, разумът
ми казва не, но сърцето да. Толова съм объркана.Разкъсвам се вътре в себе си и се
разкъсвам между двама души.
ПАВЕЛ
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Ти трябва да решиш сама , аз не мога да ти помогна тук.
МАРИЯ
Тихо, съпругът ми се прибира.
ИВАН
Мария, тук ли си прибрах се, Мария
МАРИЯ
Да.
ИВАН
О , виждам че не си сама. Би ли ме представила на нашия гост.
МАРИЯ
Да разбира се. Това е господин Павел Петров. Запознах ме се на благотворителния бал
миналата седмица.
ПАВЕЛ
Приятно ми е.
ИВАН
И на мен. Та за какво сте дошли чак до тук.
МАРИЯ
А той тъмо си тръгваше.
ПАВЕЛ
Дошъл съм да говоря с вас, тъкмо ви изчаквах
ИВАН
Да, разбира се. С какво мога да ви бъда полезен?
ПАВЕЛ
Ако може да проведем тои разговор на саме?
ИВАН
Разбира се, Мария би ли ни озтавила на саме с господина?
(Мария излиза)
ИВАН
Е слушам ви?
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ПАВЕЛ
Та ... Истината е господине много проста, влюбен съм в жена ви дойдох да ви го кажа

ИВАН
Е и какво мога аз да направя . Сигурно много мъже са влюбени в нея, тя е наистина
красива.
ПАВЕЛ
Да така е, но проблема е там, тоест не знам как да го кажа...
ИВАН
Говорете направо.
ПАВЕЛ
И тя не е безразлична към моите чувства, ние се обичаме.
ИВАН
Какво, как така се обичате, обичали се, та вие едва се познавате, за каква обич може да
говорим?
ПАВЕЛ
Нужна ни бе само една секунда, един малък миг в който се зърнахме и разбрахме, че
сме един за друг.

ИВАН
О моля ви Мария, ела тук, този човек твърди че е влюбен в теб и че се обичате, били
ми обяснила ако обичаш?
МАРИЯ
Не знам. Какво искаш да ти обясня?
ИВАН
Ами например дали е вярно? Този тук едва ли не изкара че аз съм голямата пречка в
живота ви.

МАРИЯ
Не ти никога няма да си пречка, запомни го. Но мисля че той е прав, ние.. аз го обичам
и той мен, но просто нямах смелост да ти го призная, страх ме бе да не те нараня.
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ИВАН
Та ти вече го направи. Колкото и да се опитваш да се представиш като добра и невинна
това е невъзможно, не може винаги да си добрата, понягока трябва да нараниш хората
около теб, за да постигнеш това което искаш.
МАРИЯ
Надявам се да постигна целите си по друг начин.
ИВАН
Няма друг начин. Надявам се това да е една мимолетна авантюра, защото не мога да си
го обясня с друго.
МАРИЯ
Прав си не можеш да си го обясниш, защото никога не си ме обичал истинси, дори и
мен.
ИВАН
Какво разбираш ти от любов? Малко наивно момиченце, да не си мислиш че целя свят
се върти около теб, или около любовта, има много по важни неща в този живот.
Например успеха, парите, властта, влиянието, а ти ми говориш за любов. С любов не се
живее , не може да се храниш с нея, не може да си купиш нито един от твоите скъпи
тоалети с любов. Да не мислиш че хората ни оважават, защото ни обичат, те не обичат
нас а парите и позицията в обществото ни.

МАРИЯ
Как съм могла да живея въобще със теб. Какво е бил брака ни със теб, брак по сметка,
имаше ли любов в сърцето ти някакви чувства към мен? Или обичаше само парите на
баща ми които получи и валстта която е в ръцете ти?
ИВАН
Може и да си много красива, но не бих нарекъл нашето любов, а по скоро взаимна
изгода.

МАРИЯ
Как съм била такава глупача, какво съм си мислела.. Две години, дадох две години от
живота си за теб , а ти сега го наричаш взаимна изгода. Каква бе моята печалба от това,
ти спечели милиони, а аз какво?
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ИВАН
Съпруг, който обичаш.
МАРИЯ
Обичах, обичах, след всичко това вече не мога да имам чувства към теб. Единственото
изпитвам към теб омраза, дори като се замисля не е омраза, а по скоро съжаление. И
само като си полисля че се чувствах толкова виновна, че изпитвам нещо различно към
друг мъж. А сега разбирам че моят ме оценя като добра сделка.
ИВАН
Хайде какво толкова още от началото нещата не вървяха между нас, много добре
знаеш
МАРИЯ
Но , аз те обичах
ИВАН
Знам, но не е ли това добра сделка, ти получаваш любов, а аз парите на баща ти.
МАРИЯ
Няма да получиш нищо край, това е искам развод.
ИВАН
Искаш, но няма да го получиш, няма да ме лишиш от това, за което съм се борил
толкова дълго.

МАРИЯ
Как може едни пари да имат токова голямо значение за теб, че това са просто едни
хартийки.
ИВАН
Хартийки, с които можеш да си купиш много неща.
ПАВЕЛ
Достаъчно. Как не те е срам, нищожество.
ИВАН
Ето , че и Дон Жуан се обади. Съветвам ви да напусните госпорине, защото със жена
ми имаме да водим важен разговор.
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ПАВЕЛ
Долен използвач, как може, ти не заслужаваш и какпа обич, ти не заслужаваш да
живееш дори( взима един нож то масата и го наръгва в корема някоко пъти)
Господи никога не съм убивал прости ми , прости и този грях, но ако имаше друго
решение, повярвай ми бих избрал него. Готов съм да си понеса съдбата си стига
привиживе да живея с моята любима.

МАРИЯ
Павле какво направи, тои го уби, махай се от тук, махай се не искам да те виждам, ти
не си по добър от него с нищо махай се.

ВТОРО ДЕЙСТВИЕ

Пет години по късно.
(Мъж плаче над трупа на Мария)
ВИКТОР
Какаво се случи боже, обичам те любима моя , но ти си отиде така внезапно, появи се
като слънчев лъч, но изгастна ти тъй бързо, животът бе прекрасен с теб ала толкова
кратък. Кратък, всичко ми се струва като миг, като лъжа. Очаквам ей сега да се
изправиш, да промълвиш, да ме прегърнеш. Но уви реалността е друга не може никой
да те върне вече. През какви препядствия и премеждия преминахме, какво
преживяхме. Ако имаше бог той не би допуснал товеа да се случи. С какво съм
заслужил такава съдба? Бог, бог , нама бог , няма!
ДЯВОЛЪТ
А, всъшности има.
ВИКТОР
Кой говори там?
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ДЯВОЛЪТ
Е как кой не се ли сещаш аз съм винаги във тебе и ти си винаги във мен.
ВИКТОР
Кой е там излез покажи се.
(Излиза мъж облечен в черно с голям тефтер под мишница.)
ВИКТОР
Кой си ти?
ДЯВОЛЪТ
Не ме ли позна , аз съм дявола, сатаната , злото, най-големият ти кошмар.
ВИКТОР
Какво търсиш тук сега?
ДЯВОЛЪТ
Не ти ли е ясно идвам да взема душата и (поглежда момичето) А твоийте викове и
крясъци „о боже върни ми я, не мога без нея, господи бла-бла-бла.(подигравателно) ми
пречат ужастно. Не знам дали знаеш но не е много лесно да се взима човешка душа,
изисква се тишина , спокойствиеи концентрация и най вече уважение към мъртвия.
Наблюдавам твоята претруфена мелодрама от половин час и направо ме побърква
ВИКТОР
Нима човешкото страдание не те трогва поне малко, нама ти нямаш никакви чувства?
ДЯВОЛЪТ
Човешко страдание, чувства, спести ми патоса ако обичаш. Времето тече а имам да
ходя на още три погребения.
ВИКТОР
Няма , няма да ти позволя да сториш това.
ДЯВОЛЪТ
Ето почвасе сега .. да не мислиш че ми трябва твоето позволение мога да правя
каквото си искам аз съм над цовешката еволюция.
ВИКТОР
Добре а приемаш ли сделка?
ДЯВОЛЪТ
Хм, сделка (отваря тефтера) какво смяташ да ми предложиш?
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ВИКТОР
Размяна, нейната душа за моята.
ДЯВОЛЪТ
Явно наистина си влюбен в това момиче( поглежда я), но и тя наистина е доста красива.
ВИКТОР
Да. Прекрасна е.
ДЯВОЛЪТ
Съжелявам но трябва да ти откажа( затваря тефтера)
ВИКТОР
Но как така, защо, що за дявол си ти, какво искаш ще ти дам всичко каквото поискаш?
ДЯВОЛЪТ
Ммм.. Не става, всичко което съм искал след толкова много години най-после дойде
при мен.
ВИКТОР
Как така не те разбирам.
ДЯВОЛЪТ
Момичето, момичето.
ВИКТОР
Какво за нея?
ДЯВОЛЪТ
Наистина е прекрасна, обичам я.
ВИКТОР
Но как, защо това е невъзможно
ДЯВОЛЪТ
Защо да е невъзможно според теб дявола не може ли да обича, така ли?

ВИКТОР
Ами не, нямаш ли си достатъчно работа, да съблъзняваш човешките души, да правиш
злини и всички други дяволии, ами се влюбваш.
ДЯВОЛЪТ
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Преди да стана дявол и аз бях човек, тогава тя беше още женена за първия си съпруг,
обикнах я от първия миг в който я видях, исках я, трябваше да бъде с мен. По - късно
разбрах, че и аз не съм и безразличен. Мария ми каза че и тя била влюбена в мен, но че
е невъзможно да бъдем заедно, че любовта ни ще е само еднин блян, защото тя бе
женена за дуг. Минаваше час след час, ден след ден не издъражах исках я в обятията си
за мен нямаше живот без нея. Не ми трябваше много да решавам. Eдин ден след работа
отидох в тях и убих съпруга и. Но тя бе толкова жестока към мен никога не ми прости.
И един ден аз не издържах и се самоубих. Но най лошото ме сполетя след смъртта ми
повярвай. Божието наказание ме застигна , а то бе сурово. Прати ме в ада при найдолните човешки същества и ме превърна в дявол да събирам човешките души,
грешните човешки души. Всичко това правих през годините с една малка искрица
ндаежда, че някой ден ще имам възможността да отведа и нея.
ВИКТОР
Не е е възможно, та тя самата е ангел как е възможно да изпратят дявол за душата и?
ДЯВОЛЪТ
Явно не е била такава за каквато сме я мислили.
ВИКТОР
Не знам каква е но няма да позволя да бъде с друг, камо ли със самия дявол.
ДЯВОЛЪТ
В случая нямаш думата момче.
ВИКТОР
Имам имам, имам.
ДЯВОЛЪТ
Добре стига си крещял, да направим сделка да се споразумеем.
ВИКТОР
Как?
ДЯВОЛЪТ
Аз ще я събудя и нека да я оставим тя да избере с кого да бъде. Но ако избере мен ще
взема душата и ти ще извършиш всички грехове за които може да се сетиш. Душата ти
е чиста ще трябва да положа доста усилия преди да я прибера при мен та да ми бъде
полезна. Досега може и да си бил добър човек но животът ти коренно ще се промени и
набързо ще овладееш всички пороци.
ВИКТОР
Добе, така да бъде въобще не се притеснявам Мария все пак ще избере мен.
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ДЯВОЛЪТ
Ще видим, ще видим (дяволър щтраква с пръсти и Мария се събужда)
МАРИЯ
Къде съм, какво става?
ВИКТОР
Мария, скъпа ти си жива. (прегръща я)
МАРИЯ
Но аз не ряазбирам.
ДЯВОЛЪТ
Може би трябва аз да обясня.
МАРИЯ
Този глас ми е познат.
ВИКТОР
Той е дяволът и е дошъл за душата ти.
ДЯВОЛЪТ
И реших да ти дам шанса да избереш или да тръгнешп с дявола към ада или да се
прибереш по живо по здраво с товоя приятел ,съпруг или каквото е там
МАРИЯ
Павле това ти ли си , изглеждаш ми толкова променен.
ДЯВОЛЪТ
Да, аз съм мина много време нали.
МАРИЯ
Но какво се е случило с теб, ти ,дяволът?
ДЯВОЛЪТ
Да точно така след това което направих нали се сещаш, че няма за мен място в рая,
затова ми бе дадено жестоко наказание да бъда дявол, един от многото и да събирам
човешките души с малката надежда, че някога може да даойда и за твоята.

МАРИЯ
О, Павле толкова съжалявам за това което се случи.
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ДЯВОЛЪТ
Съжаляваш... няма за какво да съжеляваш това бе мое решение. Готов бях да жертвам
всичко само за капчица от твоята лщбов, само за един поглед ,за едно докосване, за
една целувка. И още съм готов между другото. Но да забравим за това най- важното е
че сега сме заедно и ще имаме много време (прегръжат се и се целуват)
ВИКТОР
Мария какво означава това?

МАРИЯ
Викторе прости ми , но аз го обичах много силно и оше го обичам.
ВИКТОР
Така ли ами мен, какво изпитваше към мен, имаше ли любов?
МАРИЯ
Не говори така ,аз те обичха, но по един друг начин, а и нещата между нас се
промениха,крехтата ни любов сякаш изчезна с времето
ВИКТОР
Изчезнала е само в твоите очи, не мога да повярвам. Дадох ти всичко , дом, семество, а
през всичкките тези години искаш да кажеш че не си ме обичала истински(сграбчва я )
откога, откога си влюбена в него?
МАРИЯ
От самото начало , още от когато се оженихме. Разбери ме аз имах чувства към теб,не
мер разбирай погрешно , имах една симпатия, един интерес но това не може да се
нарече любов.
ВИКТОР
Не е възможно.
МАРИЯ
Просто ти беше толковва мил , обгрижваш, надявах се че брака с теб ще ми помогне да
го забравя и че с времето ще обикна теб.
ВИКТОР
И това случи ли се? Обичала ли си ме истински някога?

МАРИЯ
За жялост не успях.
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ВИКТОР
О боже, като си помисля че бях готов на всичко за теб, дори да жертвам собстения си
живот. Това е някъв абсурд, лош сън, това не се случва.
МАРИЯ
Виж Викторе ти си важен за мен, ти си много важен и аз не искам да те загубя или да
ме мразиш.

ДЯВОЛЪТ
(Разлиства тефтера) Господин Виктор мисля че имах сделка с вас, или се бъркам,
поправете ме ако греша?
МАРИЯ
Каква сделка?
ДЯВОЛЪТ
Много проста мила моя, дойдох тук да взема душата ти, но господинът бе доста
нстоятелен и решихме да дадем на теб шанса да избереш с кого да бъдеш. Ако ти
избереш мен аз получаавем душата му , ако ли пък не получаваш живота си обратно и
може да продължите веселото си съжителстване като съпруг и съпруга.
МАРИЯ
Павле не може да ми го причниш. Уби един мой съпруг , не убивай и втори.
ВИКТОР
Това няма никакво значение дори и да остана жив за мен не ще има повече живот без
теб.

МАРИЯ
Но, нима искаш да ме превърнеш в убийца Павле, не можеш да вземеш душата му,
това е толкова несправедливо.
ДЯВОЛЪТ
Мога , не забравяй че преди всичко аз съм дявола, някога бях Павел, надявам си ти да
ми припомниш какво е да бъда човек.

МАРИЯ
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Човек, какъв човек си ти има ли нещо човешко останало в теб щом с лека ръка ще
отнемеш живота на този мъж?
ДЯВОЛЪТ
Съжалявам но договорът си е довогор , не може да бъде развален, дори и от мен.
МАРИЯ
Тогава ще избера него.
ДЯВОЛЪТ
Но тава е пъна глупост ти не го обичаш.
МАРИЯ
Да, но не мога да поема отговорността за неговата смърт.
ВИКТОР
Махай се, остави ме върви при него, твоя възлюбен, не искам да живееш с мен по
принуда.
МАРИЯ
Викторе недей аз...
ВИКТОР
Ш-ш-ш... тихо няма смисъл щом толкова години не си могла да го забравиш значи
истински обичаш него и въпреки че те те обичам безктайно много искам да отидеш с
него, искам да бъдеш щастлива.
МАРИЯ
Аз никога няма да мога да ти се отплатя за всичките добрини които си ми сторил.
ВИКТОР
Ш-ш-ш... Недей.

МАРИЯ
А ти какво се подсмихваш тъй сякаш че си някакъв победител в състезание опомни се
Павле в какво си се преевърнал?
ДЯВОЛЪТ
Ти ме превърна в това, любовта ми към теб ме превърна в това, което съм.
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МАРИЯ
Не любовта възвишава човека , а не го принизява.
ДЯВОЛЪТ
И така да е понякога е нужно да вършим низости , за да сме с човека койот желаем.
МАРИЯ
Павле, моля те само за едно нещо не го го убивай, остави го да живее.
ДЯВОЛЪТ
Много бих искал , но не със Павел сключи той договора си, а с дявола.

ВИКТОР
Готов съм да посрещна своята съдба. Все пак думата между двама джентълмени
ознаачава много.
ДЯВОЛЪТ
Наистина е много честен, почтен , мъж на място.
МАРИЯ
Да такъв е.
ДЯВОЛЪТ
Хм, като се замисля може да си права Мария. Няма да имам изгода да взиамам толкова
чиста душа сега при мен, би ми отнело доста време, за да го мъча на всички пороци,
може би трябва да му оставя малко време , чрез живота си той да ги опзнае сам и тогава
да се срещнем.
ВИКТОР
Не вземи ме какъв мъж си ти, имахме договор, за мен няма живот след това.
ДЯВОЛЪТ
Съжалявам приятелю, но аз съм дявола , за мен честната дума или договор не означават
нищо. Аз изпълних моята задача, дългото ми чакане приключи и най – накрая жената
която обичам е при мен . Да вървим Мария
МАРИЯ
Сбогом Викторе и не ме помни със зло.
ДЯВОЛЪТ
Пожелавам ти да намериш любовта някой ден точно като мен (излизат)
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ВИКТОР
Нее... О богове, какъв е този жалък живот, защо всичко върху мен стоварихте със своя
юмрук, за броени дни разрушихте живота ми .Оказа се че всичко в което съм вярвал е
една химера, една илюзия. О колко е тънка границата между възхода и падението но аз
въпреки всичко не се отказвам , ударите на съдбата не ще ме сломят. Досега бях честен
мъж, човек страхуващ се от греховете,не жалаещ да ги опознае. Но прости ми господи
аз трябва да се променя ще опозная всички грехове, ще извърша всички злини на този
свят, простими но ти трябва да ме пратиш в ада, трябва да я видя, трябва да си я върна,
Мария, о Мария.
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