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сцената представлява тиха уличка в чуждестранен град. Десни-
ят ъгъл е оформен като заден вход на бирария или бар. наоколо е 
отрупано с каси бира, всевъзможни кашони с надписи на латиница, 
щайги, стъклария. има още кофи за боклук, четки, метли, всяка-
къв вид отпадъци. Зад вечно полуотворената задна врата прозира 
светлина, чува се музика и глъч от посетители. отчетливият 
звън на мелодична камбанка подсказва кога някой е влязъл в заве-
дението. от време на време нейният звън се смесва с друг, далечен 
и тежък – на църковна камбана. и то така, че понякога не става 
съвсем ясно дали звъни служебната камбанка или камбаната на 
църквата, т.е. дали я вика клиент, или я зове Бог.

левият ъгъл на сцената е зает от уличен телефон, на който е зале-
пен червен кръст. (В много страни това е указание, че по телефона 
може да бъде повикана безплатно бърза помощ.) 

В дъното и встрани: градски графити, реклами, тъмнина.

той се появява откъм зрителната зала – все едно идва от оживен 
булевард. 

ТОЙ Хак ми е! Хак ми е! – изкряскал той кански
(означаващо „Пада ми се!“ на староиспански).

Докато рецитира, вниманието му е насочено към задния вход на 
заведението, в което явно желае, но не смее да влезе. отива до те-
лефона и набира някакъв номер.

ТОЙ Аз съм тук… Какво?… Дали съм сигурен ли?…

ТОЙ (оглежда уплашено и недоумяващо себе си, цялото си тяло 
от горе до долу, свива няколкократно пъргаво пръстите си 
в юмрук и пъргаво ги разпуща, опипва трескаво торса си, 
подритва поривисто и късо във въздуха – първо с единия, 
после и с другия си крак – сякаш иска да се увери дали наис-
тина го има. отговаря неуверено, колебливо, плахо, като че 
ли се бои от отговора.) 
Ами че… да… сигурен съм…

окачва слушалката. след малко от задния вход на заведението 
излиза дългокоса (косата ù е завързана отзад на конска опашка или 
сплетена в една дебела и дълга плитка) жена на неговата средна 
възраст и тръгва към него. той се пресяга към нея, ръката му описва 
дъга, като че ли ще я удари в лицето, но я хваща отзад за главата, 
навива с ловко, обиграно движение (личи, че го е правил неведнъж) 
косата ù около дланта си, придърпва я рязко към себе си и я целува –  
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колкото поривисто, толкова и невротично – като че ли и чрез це-
лувката търси – както за себе си, така и за нея – доказателства за 
собственото си наличие. и нейната естествена реакция подсказва 
рутина и навик в този модел на общуване.

ТЯ Как си днес?

ТОЙ Абе по-добре от утре – само на една тъга разстояние от 
радостта.

ТЯ Радвам се!

ТОЙ Пишман радост е твоята. Право да ти кажа, не знам как съм, 
защото не ме интересува. Може и да съм добре, но нямам 
доказателства. Работата е там, че броят на несъстоелите се 
неща, в съдбата ми е равен точно на броя на предстоящите 
неща и това равенство ме убива. Бих предпочел да е обрат-
но: нищо да не предстои, но нещо да става. Но знаеш ли, 
днес може и да ми излезе късметът.

ТЯ Дано. Но първо ти предстои обяд. С какво да бъде сандвичът?

ТОЙ С пушена сьомга и сметана с хрян. 

ТЯ Гледай ти – рафинес! Вкусовете ни стават все по-изтънчени. Да 
обереш от общоевропейската трапеза само сметаната – това 
вече е формат. Защото, като те гледам така, ти друго от Запада 
не си взел. 

ТОЙ Че какво да взема? Да отворя ферма за четирилистни дете-
лини ли? Или да вадя панделки от гъза си?

ТЯ Езика например. Немския език, който аз междувременно го-
воря и който ти вече втора година желязно премълчаваш. Ако 
го знаеше, нямаше по цял ден да се мухлясваш в задния двор 
като животно, случайно понаучило човешки. Ако беше стока, 
нямаше да се хванеш с мен. 

ТОЙ Ако друго не знае, да търгува Западът знае. Което ще рече, 
че каквото и да взема от него, онова, което ще му дам в 
замяна, ще бъде повече. Виж, ако си разменяхме духовни 
стойности…

ТЯ За да размениш нещо, трябва първо да го създадеш.

ТОЙ Поне там съм създавал достатъчно. За разлика от тебе. Из-
писал съм повече букви, отколкото ти си прочела.
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ТЯ Всичките ти романи, есета и пиеси са на български и тук не 
струват пукната пара.

ТОЙ Когато плащаха за тях луди пари…

ТЯ Но в София, в София – не и зад Драгоман.

ТОЙ (Носталгично.) Защо ли сега не е като преди?…

ТЯ (Студено.) Ами защото сега не е преди. Като си толкова духо-
вен, защо не одухотвориш и глада си? Защо, вместо сандвич, 
не те нахрани идеята за сандвич? Плащай си наема с художест-
вени образи вместо с хонорари, обличай се с метафори, храни 
се с фабули. Ако моите клиенти ми брояха за изпитите бири 
изписани страници вместо банкноти, досега да сме предали 
Богу дух.

сигналната камбанка иззвънява и тя влиза в заведението.

ТОЙ (останал сам.) То и от сега нататък може да стане – въпреки 
банкнотите. Смъртта е винаги навременна – само животът 
се живее не в своето време. Когато е доброволна, смъртта 
е твой собствен избор, докато с раждането животът ти е 
връчен от някой всемогъщ и неведом анонимник – Бог или 
природа – и ти завинаги му ставаш длъжник. Рано или къс-
но си връщаш дълга обратно – я на Бога, я на природата. 
Искам, от малък копнея всичко да съм и всичко да бъда. Не 
сандвичът, от който Мое Величество Човекът Богоподобни 
е така робски зависим. А аз и без литература не мога. Зна-
чи моите зависимости са повече от тези на себеподобните 
ми – повече са съответно и моите робовладелци. След като 
животът е домакин на тези зависимости, наивно е да вяр-
ваш, че той ще те избави от тях. Освобождаването от всички 
видими и невидими робства трябва да се потърси извън 
живота – колкото по-далеч извън живота отиде човек, тол-
кова по-недостижим и за зависимостите ще бъде. 

ТЯ (връща се с табла на ръце, сервира на масичката пред него 
сандвич, бира, подправки, вестник.) Вестникът е само с кар-
тинки – за гастарбайтери и езикови неграмотници като тебе. 
Ако беше човек като хората, щеше да закусваш и четеш в 
заведението. Пък и аз нямаше защо час през час да сменям 
фасадата със задния двор. Знаеш ли колко убийствени са 
тези непрекъснати смени? Те ме влудяват – сама не зная вече 
коя съм. Така че, ако искаш да ми помогнеш, вместо да изли-
заш от живота, направи така, че обратно в бара да влезеш –  
човек като хората стани.
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ТОЙ Човек или е човек, или е хората. Аз съм човекът – хората 
си ти. И двамата сме частица от извечната война, която чо-
вечеството е повело срещу човека и в която фронтовете са 
толкова равностойни, че победител няма и до днес. Така че 
победен аз не се чувствам.

ТЯ Твоя си работа. Участието в една война винаги крие риска от 
поражение. А ти си воювай, воювай си със своите ръждясали 
оръжия ти, но преди да влезеш в заведението, ги остави на 
гардероба и се научи да бъдеш клиент с клиентите, а не скан-
далджията, който си. В ресторантите се влиза с миролюбиви 
намерения.

ТОЙ И аз с миролюбиви намерения влязох – и даже влязох съв-
сем без намерения. Но аз не позволявам някой да се бърка 
в мен – себе си в мен да бърка. Нека бърка себе си в себе си, 
но не и себе си в мен – юмрукът му трябва да спре, преди да 
е започнало лицето ми. 

ТЯ Да, ама твоят не спря, а продължи към носа на бармана.

ТОЙ Тогава юмрукът ми ще да го е ударил – не аз. Юмруците ги 
правят от време на време тези неща, без да питат стопаните си 
– по-далеч от хората стигат понякога юмруците. Тях ги води 
гневът, а гневът далеч отвежда – той е и от човека по-голям.

ТЯ И защо? Защото решил нашият, че хората са му виновни, вка-
рал ги в някаква своя си война, заел позиция от другата страна 
на барикадата и се нахвърлил върху тях. А дотогава хорицата 
си пиели кротко пиенето, без дори да подозират, че воюват, че 
са не в бара, а на фронта.

ТОЙ На фронта са – барът е също фронт. Ядейки, пиейки, храно-
смилайки, твоите клиенти неуморно воюват против човека 
в мене.

ТЯ Напротив: изхранват човека в тебе. Защото, ядейки, пиейки 
и храносмилайки, те ми изкарват заплатата, вадят ми хляба – 
нашия общ хляб със сьомга върху филията и сметана върху 
сьомгата. 

ТОЙ Значи изхранват трима души, защото в мене живеят двама 
човека – един добър и един лош. Дали обаче добрият жи-
вее в лошия, или лошият – в добрия, все не мога да реша, 
и до днес не зная кой на кого е дал политическо убежище. 
Зная само, че и двамата изпитват еднакво нужда както от 
духовност, така и от сьомга. Тези двама синковци взаимно 
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не могат да се понасят, а ти искаш да понасят света, искаш 
и светът да ги понася!

ТЯ Не аз искам – иска го самото съществуване. Ако се примириш 
най-после с този простичък факт, ще помогнеш и на себе си, 
и на мен, и на нас, и на света. 

ТОЙ Знаеш, че от малък са ме привличали нереалните неща, нере-
алните неща са били винаги реални за мен. Колкото по-нере-
ални за другите, за мен толкова по-реални. Но ще поговоря 
с добрия и с лошия в мен, ще видим дали можем нещичко 
да спастрим. 

ТЯ Говори, говори и с двамата, защото поради техните взаимни 
гостувания, покрай твоите скандали, без малко и аз да си за-
губя работата.

ТОЙ Твоите доходоносни клиенти не могат да ме понасят, защото 
седя по-красиво от тях на масата. И защото аз като тях не 
зная защо съм на този свят, но, за разлика от тях, зная защо 
съм в задния му двор. Всеки от тях също си има в себе си 
по един добър и по един лош човек, но те действат поеди-
нично и последователно – веднъж решава единият, втори 
път – другият. Това разделение на труда обезпечава душевен 
покой. При мене обаче във всяка екзистенциална ситуация 
двамата вървят едновременно.

ТЯ Гледай поне като си лягаш с мене, да ги разединиш – един по 
един да ме чукате, а не колективно.

ТОЙ Все тая е.

ТЯ Не е – иначе в групов секс ще ме вкараш, курва ще стана. 

ТОЙ Е, значи вече си станала.

ТЯ Дано поне не остана такава.

ТОЙ И това не върви. Еросът е като перото – докоснеш ли го 
веднъж, отърване няма. Пък и тези двама синковци, скътани 
в мен, са неразделни. Оттам и цялата сложност на битието.

ТЯ Гледай да я поопростиш.

ТОЙ Абе гледам, все гледам и гледам аз, но като че ли не се по-
лучава – вместо аз да опростя сложността на живота си, тя 
мене усложнява. Но така или иначе общата гладна смърт ни 
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се размина. Значи не ни остава нищо друго, освен заситени 
поединично да умираме.

ТЯ Или да живеем заедно.

ТОЙ Какво си се хванала за това живеене като слепец за тояга! 
Животът е непоносим дори поотделно, а общ живот зна-
чи общ кошмар. Що се отнася до моя собствен живот, той 
е алергичен към всяка общност. Той или е постигнал вече 
смисъла си и няма защо да бъде живян по-нататък, или не 
го е постигнал и значи няма особена стойност, няма защо 
да бъде още поддържан – след като за 40 и кусур години не 
е постигнал целта си, вероятността през следващите 40 да я 
постигне е нищо и никаква. Пък да заживея нов, по-сполуч-
лив и достоен за живеене живот, е немислимо – няма къде 
да изхвърля стария. А два живота едновременно един човек 
не може да живее. Тялото ми желае живота, но духът ми го 
ненавижда. Ако бях животно, щях да послушам тялото си, но 
аз съм човек и за мене по човешки е по-важно да притъпя, 
да съкратя, да огранича във времето болката от живота, от-
колкото да продължа като животно да живея на всяка цена.

тя отваря уста да отговори, но в този момент камбанката иззвъ-
нява и тя се затичва в заведението.

ТОЙ Що за хора са това, Господи? Те знаят какъв кошмар е жи-
вотът и не се свенят да го живеят до последен дъх. Те не 
знаят какво е смъртта, а се боят и да пристъпят в нея! Ро-
маните и есетата ми тук никой не ще, но смъртта ми няма 
как да не приемат. Не може този свят ей тъй да ми рече: 
„Вие сте назначен в този живот преди повече от 40 години 
и оставката Ви не се приема, защото за овакантеното от Вас 
място едва ли ще се намери кандидат – никой не иска да 
живее, да изживява и доизживява Вашия дрипав живот –  
ще се наложи сам да си го живеете. Иначе не става – все-
мирната хармония ще се наруши: с една смърт в повече и 
с един живот в по-малко ще се наруши. Защото Ваш при-
емник, Ваш заместник, който да заеме опразненото сред 
отпадъците на задния двор място, трудно ще се намери. И 
тъй като ние не можем да намерим някого, който да живее 
вместо Вас, и Вие не бива по собствен каприз да умирате 
вместо някого, на когото вече му е дошъл часът. Танто за 
танто значи“. 

ТЯ (Пристига забързано, но с влизането се спъва на прага и пада. 
Без да става, просната по корем на пода, тя обръща глава 
нагоре към него.) Какво беше танто за танто?… Ако не знаеш, 
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попитай всемогъщия благодетел. И му напомни, че все още 
чакаш благодеянията му.

ТОЙ Няма да го попитам, но ще му припомня.

ТЯ Какво – онова, което още не си му казал ли?

ТОЙ Аз не съм просяк. Макар че, просейки, просякът възпитава 
гражданството в милосърдие.

ТЯ (Ставайки.) Ти не просиш милостиня – ти вземаш само онова, 
което ти се полага от четвърт век. Милионите на Благодетеля 
са всъщност твои. Или поне и твои. Защото, ако не беше ти, и 
него нямаше да го има, нямаше да ги има съответно и мили-
оните му. Нали ти си го спасил някога от жажда.

ТОЙ Не от жажда, а от удавяне. Реката бе опасала в дъговидна 
прегръдка градеца, извита като ятаган покрай къщите му 
и блеснала на лятното слънце с метален блясък, тя като 
че ли предизвикваше босоногото ни юношество: „Хайде, 
ела, пребори ме, пресечи ме, ако смееш! Успееш ли, ще 
възмъжееш начаса, не успееш ли, с един живот ще ми се 
разплатиш!“. Сделката бе опасна, но красива, наградата бе 
освобождаване от страховете на път от детството към въз-
растта и един по един ние цяла една гимназиална младост 
набирахме кураж да преплуваме бистрите и мътни води 
от бряг до бряг. Кураж той набра – само сили не му стиг-
наха. А когато куражът надхвърли силите, става страш-
но – смъртоносно става. Той можеше само кучешката да 
плува. Беше някак си странно, противоестествено, проти-
воанатомично някак си беше човек кучешката да плува. 
Може би затова течението го грабна и повлече надолу – 
природата посегна да възстанови статуквото, да изхвърли 
този мутант, това природонецелесъобразно създание от 
себе си, да върне обратно на водата еволюиралия сухозе-
мен живот. Миг преди челото му да удари дъното обаче, 
аз се гмурнах и го измъкнах на топлия бряг. Сигурно съм 
постъпил противоприродно, но противобожествено едва 
ли съм постъпил. 

ТЯ Навярно оттогава го тресе страх от водата, а?

ТОЙ Какъв ти страх – смелост придоби! Той е от онези поро-
ди, които изживяват страха не за да останат в него, а сме-
лост чрез него да придобият, на смелост да го обърнат.  
Учехме литература, математика и физика, история и био-
логия учехме, а той не литература, математика и физика, не 
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история и биология – съотношението между земята и вода-
та усвояваше. Даже учител по безстрашие от водата стана. 
Още щом повърна, щом изплю до капка погълнатата вода 
на сухия пясък, пое си дълбоко въздух и скочи обратно в 
реката. Така се научи да плува, че стана спасител. 

ТЯ Нека тогава спаси и теб. Ти си сега давещият се – макар и на 
суша. Или си мисли, че след като се е научил да плува, вече не 
си му нужен? 

ТОЙ Не зная какво си мисли.

ТЯ Тогава го попитай, за да узнаеш.

ТОЙ И да узная не искам.

ТЯ А пушена сьомга със сметана искаш, така ли? 

ТОЙ Сега пък заприлича на онези селски майки, които ругаят де-
цата си, че много ядат. Ако можех, щях всичко да повърна –  
да донахраниш клиентите в бара. Никой от тях не си пред-
ставя като мен как влиза вътре в себе си, а там не заварва 
никого. Колко красиво и благородно е човек да бъде дори от 
себе си освободен! Подобна освободеност е рядък късмет за 
човека. Малко преходност не ми достига. И не ми достига 
малко вечност.

ТЯ На мене пък не ми стигнаха тази сутрин 127 евро да доплатя 
ремонта на колата. За колата, за колата говоря – не за чове-
ка и човечеството! Мене от цялото човечество и всичките му 
човеци ме интересува само докога ще преживяме сандвичи 
сред боклуците на задния двор. А това явно ще продължава 
чак докато Благодетеля финансира превода и издаването на 
първия ти роман или поставянето на първата ти пиеса.

ТОЙ Дори и сврян по стечение на обстоятелствата в сметището 
на задния двор, аз „Върви, народе възродени!“ си тананикам. 
Колкото до Благодетеля, той е готов, отдавна е готов той да го 
направи – готовият не съм аз. Неговата е лесна, защото той 
само дава – вземащият съм аз. А да даваш, винаги е по-лесно –  
трудно, неприятно, жалко, гадно е да вземаш.

ТЯ За клиентите, които са хора като хората, е обратно.

ТОЙ Намери кого да ми хвалиш! Има ли един-единствен от тях, 
който поне веднъж да е пропсувал властта? А човек, който 
нито веднъж не е пропсувал властта, която и да е тя, не е 
човек – клиент е.
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ТЯ Ако Благодетеля беше псувал властта, вместо да си върти биз-
неса, днес щеше да ти прави компания в задния двор. Но не се 
бой – нито ти си свикнал да вземаш, нито той – да дава. Онзи 
ден дойде да вечеря в бара. Ядеше миди, а бисери плюеше. 

ТОЙ Не с онова, което вземаме, което получаваме, трупаме и за-
държаме, сме богати ние – богати и честити сме с онова, което 
пропиляваме и даваме – дори на хора, които не го заслужа-
ват. Боя се, че осъществи ли се спонсорството, победител ще 
бъде Благодетеля – аз ще бъде победеният. Аз нямам нищо 
против да си разделим по една победа и по едно поражение 
в извечната и продължаваща война между човечеството и 
човека, но не по този начин. 

ТЯ Друг аз не виждам.

ТОЙ Аз пък не виждам този.

ТЯ А да киснеш тук от сутрин до вечер като препариран, ден след 
ден да живееш и преживяваш като отпадък сред отпадъците –  
чак докато хванеш паяжина, не е ли поражение?

ТОЙ За мен е победа – поражение е за Благодетеля. Но неговата 
е лесна – той е прост.

ТЯ Пък е и висок. Но колкото е по-прост селянинът, толкова са 
по-едри картофите. А ти, като си умен, къде са ти парите? За 
какво воюваш, след като си умен?

ТОЙ Умният човек не воюва – воюват само геният и простакът.

ТЯ Предпочитам да побеждаваш по сцените и фасадите – не в зад-
ния двор. Или като клиентите да побеждаваш. Всяко сядане 
на бара, всяка поръчка е една победа. Сметката, която съм му 
връчила и която той със собствени пари е платил до стотинка, 
е грамотата на неговата победа. Колкото по-висока е тя, толко-
ва и победата е по-несъмнена. През последните две години ти 
не можеш да се похвалиш и с една-единствена подобна победа. 
А за милиони хора тя е ежедневие. 

ТОЙ За мен не е ежедневие, но и победа не е.

ТЯ Аз имам хиляди основания да пребивавам на фасадата и едно-
единствено – да навестявам задния двор. Ще ти бъда благо-
дарна, ако ми го отнемеш. Докато ти вярваш в Бога, хората си 
плащат кеш.



- 138 -

Димитър БочеВ

ТОЙ Плащат си безверието, греховността си плащат. Всички 
тези квартални бакали са пристойни католици – всяка не-
деля ще ги видиш в кварталната църква да се подмазват 
на Бога. Ходят там да обезсмъртяват душите си – като че 
ли Всевишния няма да разпознае измамата. Те разчитат на 
попа – аз на Бога разчитам. Колко малко трябва да вярва в 
Христос човек, за да има нужда от такива монументални 
свидетелства като храмове и катедрали! Докато те вървят 
по отъпкания път, в моя живот винаги са имали валидност 
обратните неща. Със сигурност мога да ти кажа, че в град-
ското гробище има къде-къде повече живот, отколкото в 
лукса на твоя бар. Баровците там ще умрат от старост – аз 
предпочитам от смърт да умра. Един от двама ни е разме-
нил ролите – или светът, или аз.

ТЯ Все едно кой. Право има онзи, който господства – където е 
господството, там е и правото. А господстващият не си ти. 
След като този свят едва ли ще се преобърне, за да се нагоди 
към теб, не ти остава нищо друго, освен ти да се нагодиш към 
него.

ТОЙ Откъде накъде? Със света ние сме равностойни – аз съм 
също свят. 

ТЯ За да се приспособиш към света, се изисква не по-малко ха-
рактер, отколкото за да му се противопоставиш. Никога ли 
няма да се научиш на реализъм?

ТОЙ Според теб – никога, защото моят реализъм е вътре в мене, 
а твоят – извън тебе. Аз изхождам от реалността на Бога, 
докато ти от неговата нереалност изхождаш.

ТЯ Кажи ми тогава твоят Бог някой ли е, или е нещо? И след като 
е всесилен и вседобър, справедливо ли те е сврял сред отпа-
дъците на задния двор? 

ТОЙ Че той и собствения Си син сред отпадъците на планетата 
свря. Пребиваването в задния двор е не унижение, а чест –  
ако Христос беше сега на земята, моята нищета щеше да 
сподели – нямаше да сподели охолството на онези лъскави 
типове в бара: всички те са деца на природата – не на Бога.

ТЯ За разговори върху Бога аз явно не ставам.

ТОЙ Явно.
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ТЯ След като е така добър и велик Господ Бог, защо не измисли, 
не обяви, не въвлече цялото човечество в такава световна, в 
такава всемирна война, в която всички добри хора да оцелеят, 
а всички лоши да загинат? А даже и това не е необходимо –  
достатъчно е да направи така, че в уличните катастрофи да 
умират само лошите хора, а добрите да оцеляват. По този на-
чин само за едно-две поколения Твореца ще прочисти изцяло 
цивилизацията от злото. И то много по-успешно от саможерт-
вата Христова. 

ТОЙ Защото това би значело да се самоунищожи – победи ли 
веднъж завинаги доброто злото, Бог става безработен – 
ненужен, а оттам и недействителен става. Като мене нену-
жен. Безработен като мене. И като мене недействителен. 

ТЯ И е готов да се себесъхрани на цената на земното зло – за 
да бъде нужен и действителен, за да легитимира себе си, той 
предпочита ние, неговите възлюбени земни чеда, да се убива-
ме и тровим взаимно, така ли? Това е не божествена благост, 
а откровен цинизъм. Аз очаквам от Бога конкретно, а не аб-
страктно добро, очаквам да ми помогне на дело – тук и сега, 
да ми доплати сметката в автосервиза, а не да ме съзерцава 
свише. Ако аз бях съзерцавала клиентите си, вместо да ги об-
служвам, вместо неплатеното парно щеше ли да ни стопли 
искрата Божия?

ТОЙ Според мене щеше – тя е къде-къде по-съгряваща от пар-
ното. Ако не беше тя, досега душата ми да се е вкочанила. 
При всички случаи Първосъздателя няма да тръгне да се 
себеунищожава, разгромявайки веднъж завинаги злото и 
налагайки доброто на земята. Той е Бог на съзиданието – не 
на унищожението. 

ТЯ А ти като връх и корона на Неговото творение, не би ли тряб-
вало и ти да бъдеш човек на съзиданието, а не на унищожени-
ето – още по-малко на себеунищожението.

ТОЙ За разлика от Него, аз не съм съвършен.

ТЯ Да, но по Негова заръка би трябвало да се стремиш към съ-
вършенство. 

ТОЙ Всеки се стреми, колкото му стигат силите – и Благодетеля 
плуваше, колкото му стигнаха силите, след което потъна. 
Моите стигнаха от раждането ми дотук. Моят Бог ще ме 
разбере – той съди за злодеяние, но безсилието прощава. 
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ТЯ Дори тогава, когато едното е равнозначно на другото?

ТОЙ Дори тогава. Милосърдието Божие е безгранично.

ТЯ Щом си опрял до Бога, значи много си закъсал. За мен един 
Бог, който само назидава и поучава, който не е сторил и едно-
единствено конкретно добро, за да облекчи преливащата от 
горчивина и болка земна участ, е не реалност, а мистификация.

ТОЙ Да ликвидира Бог с един замах земното зло, би значело да 
отнеме на човека най-висшето благо: правото на съзнателен 
свободен избор. Отговорност на Бог е да ни обезпечи пра-
вото на този избор – отговорност на всеки от нас е изборът, 
който ще направи и непрекъснато прави в биографичния 
си път. Докато ти подценяваш и принизяваш Всевишния, 
към земята, към себе си Го придърпваш, до жалката хорска 
нормативност Го свеждаш.

ТЯ Че нали е Бог на хората, нали на мен ми е необходим тук, на 
земята – към луната ли да го придърпвам! „По делата им ще ги 
познаете!“, препоръчва библейският лицемер. Ако тръгнем и 
ние по делата му да го съдим, ще се натъкнем на огромното му, 
на величественото му безделие. За всичкото време и безвре-
мие, за всички ери и вечности, докато еволюцията съвестно 
си е гледала работата и неуморно клетка по клетка, орган след 
орган ни е изграждала и моделирала като хора, Бог е порабо-
тил само шест дни – колкото да създаде този калпав свят. А на 
седмия си починал. Почива си оттогава и през всички остана-
ли времена – чак до ден днешен. Което ще рече, че е вдигнал 
ръце от нас, оставил ни е на самотек – като че ли сме не чеда 
небесни, а копелета на мирогледната маймуна на Енгелс.

ТОЙ Не ги разбираш, не ги схващаш ти Божите дела.

ТЯ Ти първо ми ги посочи, посочи ми ги тези чудотворни дела. 
Но не в притчите и каноните, а тук, на земята, в задния двор, 
до който и еволюцията още не се е добрала – за Бога да не 
говорим. Ако не мислиш така, избери си сгодна житейска си-
туация, и нека Бог ти я достави – нали си негово любимо чедо! 
Пред мен пък би могъл да се докаже, като ми изцеди цирея 
на гърба – отново ме заболя. Разликата между наличието и 
отсъствието на Бога е излекуваният и неизлекуваният цирей –  
друга разлика няма. 

ТОЙ Докато търсиш творенията Божи с очи, няма да ги откриеш – 
те са извън сетивното.
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ТЯ Че какъв ще да е този Бог, който е недостъпен за сетивата ми – 
при това сетива, с които сам той ме е дарил! Има (ако Го има) 
един-единствен достоверен Бог: онзи, който се побира във 
възприятията ми. Всичко извън тях е мижи да те лажем. За 
мене е немислимо Създателя да ни създаде, да ни оборудва с 
възприятия, които не могат да се доберат до Него, които не ни 
приобщават, а ни разграничават от Него! Така Той ще постави 
под съмнение собственото Си наличие – от чеда Божи в ате-
исти ще ни превърне!

ТОЙ Ако е така, според теб Дон Кихот се нуждае не от Сервантес, 
а от психиатър.

ТЯ Не се засягай – знам, че е твой човек, но за мен магарето на 
Санчо Панса носи на самара си повече здрав смисъл, откол-
кото Дон Кихот в главата си. Достатъчно е да ти припомня, че 
докато битува в лудостта си, докато легенът е за него шлем, 
ханът – замък, а вятърните мелници – великани, Дон Кихот 
живее пълноценно, прелива от сили и смелост, от оптими-
зъм и жизненост. А в края на романа, когато се излекува от 
романтичната си лудост и се вписва в реалния живот, умира 
безпомощен. Така че и аз съм научила нещо от твоя любим 
герой: съотношението между лудостта и нормалността прави 
за мене колелото по-велико откритие от кръста, а цифрите – 
по-важни от думите. Цифрите са по-честни – те съдържат и 
пресъздават действителността такава, каквато е, докато ду-
мите я изкривяват по посока на онзи, който ги произнася или 
пише. От което следва, че няма Бог, както няма и странства-
щи рицари. Така че не очаквай от мен да стана вятърът във 
вятърната ти мелница – остани си при Дон Кихот. Аз пък ще 
яхна магарето на Санчо. 

ТОЙ Че ти не си слизала от него. Магарето на Санчо явно ти 
отива, докато Дон Кихот е твой антипод. 

ТЯ Щом е мой, макар и антипод, значи, все пак имаме нещо 
общо. И това общо е, че и аз преди време щях да повярвам в 
твоя Бог – и даже повярвах за миг. Като ме удари веднъж ток 
в кухнята.

ТОЙ Как така?

ТЯ Ами токът е такъв един… като фантом – не се вижда, не се 
чува, безплътен е, пък изведнъж удря. И тъй като във фантоми 
аз не вярвам, като ме удари, реших, че е знак от Бога – сякаш 
сам Господ Бог реши да ме подсети, че Го има и че трябва да се 
съобразявам с Него.
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ТОЙ Гледай ти! Всевишния да се легитимира чрез електричество! 
А токът само удари ли те, или и те събори?

ТЯ Само ме удари. Защо?

ТОЙ Ако те беше и съборил, щеше да повярваш не само за миг, 
а и завинаги. Но сега можеш поне книга да напишеш. „От 
тока към Бога“, да речем. Или „Богът фантом“. Виж колко 
хубаво звучи! 

ТЯ Стига си се халосвал, а си спомни кога решихме да емигрира-
ме – не след като Бог те повика, а след като в емисията си на 
български едно международно радио съобщи по повод ново-
излязлата ти книга, че България е тясна за писател като тебе. 
Европа пък се оказа широчка. 

ТОЙ Да, но като тръгвахме, не го знаехме. Тогава бродехме из 
едни и същи сънища, тогава аз си мислех дори, че и Европа 
скоро ще ми отеснее, а след нея ще ми отеснее и задокеан-
ският свят, че целият космос няма да стигне, за да побере 
таланта ми, че викингите вече потриват нетърпеливо като 
лихвари ръце, за да ми окачат Нобеловата награда на шията.

ТЯ Има достатъчно други литературни награди – тръгни към тях. 

ТОЙ Наградите не ме вълнуват – те са конюнктура.

ТЯ Конюнктура е и сандвичът, който подхранва неконюнктур-
ността ти. Но за да умираме доброволно ли дойдохме тук? Че 
по-подходяща, по-благоприятна страна за умиране от Бъл-
гария има ли! За предпочитане е да си спомниш, че когато 
летяхме от София насам, си взехме еднопосочен билет – за да 
няма връщане – каквото и да се случи. 

ТОЙ Виж, това помня и тача. Но по всяка вероятност ще има нов 
еднопосочен билет.

ТЯ За Стокхолм?

ТОЙ За космоса. 

ТЯ Аз за земята говоря.

ТОЙ Говори си – не ми пречиш. Знаеш ли, това, че съм различен 
от теб, си е в реда на нещата. Лошо е, че и от себе си съм 
различен. И тази нежелана различност като че ли нараства. 
С времето човек трябва да си става все по-себесъщ, а аз 
все по-себенесъщ си ставам. Може би затова най-уютно се 
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чувствах в самолета, когато летях вляво от слънцето и на 
запад от хоризонта, а всъщност висях, опакован в стъкло и 
алуминий, като паяк над земята. Като какавида на копри-
нена нишка висях – всичко предстоеше. Този висящ живот 
ме омагьоса – той ми даде да разбера, че родина е не геогра-
фията, а душата. С приземяването магията изчезна.

ТЯ А за мене тогава започна.

ТОЙ Магията?

ТЯ Не – пътят ни по земята. Докато ти все още във въздуха висиш. 
За разлика от тебе аз не деля действителността на очарование 
и разочарование – аз просто съм в нея, помествам се в нея като 
в собствената си кожа. И ми е добре. И даже нещо повече от 
добре – естествено, природно ми е. След като нямам на раз-
положение друг живот, не ми остава нищо друго, освен този 
да живея – какъвто и да е той. Аз се опитвам според силите си 
да го направя по-добър, но да се питам, дали си струва да го 
живея, е абсурд на абсурдите. 

ТОЙ Не е абсурд, защото избор ти все пак имаш.

ТЯ И какъв?

ТОЙ Да откажеш да го живееш.

ТЯ Виж, това и през ум не ми е минавало. Както не ми е минавало 
през ум да не дишам. Животът е даден да се живее – да се умира 
е дадена само смъртта. И човек трябва да се съобразява с този 
природен ред, да го следва, а не да го преобръща. Не можеш 
току-така живота да умираш, а да живееш смъртта. Най-вели-
кото постижение за един човек е не литературата, не науката 
и не църквата – най-великото постижение е човек да се научи 
да живее с онова, което може, с онова, което знае, и с онова, 
което има. Пък и дойдохме тук, за да заживем свободно.

ТОЙ Ти говориш вероятно за собственото си идване – моето е 
различно. Аз и в България си живеех свободно. И изобщо, 
реши ли веднъж, човек винаги и навсякъде ще бъде и пре-
бъде свободен, защото свободата е не обстоятелствена, а въ-
трешна, вътречовешка категория. И окован във вериги, сър-
цатият човек е свободен, докато несвободният е несвободен 
и в безбрежието на пампасите. И затворен в пещерата, и 
гинещ в пустинята, и прикован на кръста, Христос е без-
мерно свободен, свободен като вселена. Докато днешните 
му потомци, милионите чеда на християнската (християн-
ска по име – не и по духовно съдържание) цивилизация са 
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технократични роби, независимо от демокрацията, в която 
са потопени, независимо от всички ведмствено обезпечени 
човешки права и граждански свободи, с които се перчат, но 
които просто не знаят какво да правят. Има, имам и още 
една причина да напусна завинаги България. Тя е толкова 
интимна, че с никого не съм я споделял – само със себе си.

ТЯ Гледай ти!…

ТОЙ Тази причина е, че остана ли на българска земя, един бъдещ 
ден, като позастарея, ще започнат да ми викат „бай“. Името 
ми е име на светия – хайде, това, че няма да ми казват „све-
ти Димитре“, ще преглътна някак си, но да ми казват „бай 
Митьо“, няма да допусна. Да избегнеш това добронамерено 
родно „бай“ има само два начина: или да станеш едно много 
зло и проклето старче, или да емигрираш. Тъй като аз явно 
нямам дарбата да озлобея, не ми остава нищо друго, освен 
да емигрирам.

ТЯ И през ум не ми е минавало.

ТОЙ Няма и защо да ти минава – на теб никой няма да ти каже 
„бай“.

ТЯ Да, но могат да ми кажат „стрино“. Знаеш ли, все ми е тая – и 
като бай, и като господин ще старееш еднакво бързо и еднакво 
бавно.

ТОЙ Да, но стареенето ще ме боли и ще ме радва различно.

ТЯ Добре де, не ти оспорвам нито нелюбимото „бай“, нито люби-
мото „господине“.  

ТОЙ Знам, че не оспорваш – не от днес и не от вчера. Ти никога не 
си ме поставяла под въпрос, но си правила нещо по-ужасно: 
давала си ме като отговор. А само глупакът знае отговорите – 
умният човек въпросите знае. Ти си това, което е; аз – онова, 
което съм. И от тази пукнатина помежду ни само болка 
извира. 

ТЯ Като християнин би трябвало да се радваш – болката е знак от 
Бога. Извън този знак и тази болка с безсмислието си цялата 
ни препирня ми напомня до умопомрачение последната ти 
пиеса, която се състои от двама герои: един действащ и един 
бездействащ.
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ТОЙ Тя бе подсказана от предпоследната, която също се състое-
ше от двама герои: единият откриваше ваксини срещу ви-
русите, другият – вируси срещу ваксините. И двамата бяха 
еднакво успешни: колкото ваксини срещу вирусите откри 
първият, толкова вируси срещу ваксините откри вторият. 
На всяко злонамерено вирусче съответства по една добро-
намерена ваксина, а на всяка добронамерена ваксина – по 
едно злонамерено вирусче. И така от началото до края на 
пиесата хармонията е пълна.  

ТЯ Че тогава защо е цялата работа?

ТОЙ За да могат двамата герои да се предпоставят взаимно, но 
и взаимно да се опровергават и сюжетът да върви. А пиеса-
та, за която говориш и която е нещо като продължение на 
вирусовата пиеса, се състои от един действащ и един без-
действащ герой по необходимост.

ТЯ Как така?

ТОЙ Налага се драматургично – действащият подчертава без-
действието на бездействащия, а бездействащият – дейст-
вието на действащия.

ТЯ Чак докато – действие след действие и бездействие след без-
действие – двамата се неутрализират взаимно като вируси-
те и ваксините до абсолютното нищо. Така стана и с цялата 
постановка, защото тя беше двуактова – състоеше се от едно 
действие и от едно бездействие с антракт помежду им.

ТОЙ Да, но не за лимонада и суха паста в бюфета на фоайето, а за 
да може зрителят да разграничи действието от бездействие-
то.

ТЯ Все същото безумие. Аз бях на премиерата – ако нямаше ан-
тракт да разцепи сцената по средата, нямаше как да различиш 
действие и бездействие – толкова еднакви бяха двата акта. И 
те, действайки и бездействайки, се неутрализираха взаимно – 
всичко се неутрализира и дематериализира изцяло, на сцената 
зацари абсолютното нищо, едно тихо и хрисимо безсмислие 
зацари и аз много се изплаших да не би постановката ти да 
обезсмисли и целия свят, целият свят с всичките му дейст-
вия и бездействия да потъне в кухината на пиесата ти. Всички 
зрители в залата бяха като занулени. Тогава ти, единствено ти 
изплува невредим от океана безсмислие – сякаш от подмолите 
на крайградската река се откопчи, но сам-самичък изплува, 
без спасения и благодетелства, само себе си избави, а всич-
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ки нас остави да тънем в настъпилото безсмислие. Седяхме 
смаяни и гледахме с Благодетеля, а той възкликна: „Ей това се 
казва майстор на спорта – спасяването му в реката не струва 
пет пари пред този му подвиг!“ Беше елегантен като лебед и 
въздъхна носталгично – явно реката и водата от юношество-
то му липсваха, а въздишката му бе топла като пръдня. Ти 
възкръсна здрав и читав от небитието, което сам предизвика, 
отърси се небрежно от полепналите по теб къдели безсмислие 
и тръгна право към битието: запретна ръкави и написа втора 
пиеса, в която единият герой беше сляп, другият – глух, тре-
тият – ням, а четвъртият – куц. Когато куцият понечи да се 
себеутеши, че силата е не във физиката, а в духа, в духовност-
та на хората, немият му отвърна троснато с гласа на глухия: 
„Да, но не и на хората, които куцат!“ Чудех се и се маех как 
чрез уродството на тези уроди ще изградиш нов смисъл, след 
като погуби стария, уплаших се да не удавиш в безсмислие и 
тези окаяни нещастници, но твоята стратегия беше друга –  
ти разчиташе на тяхната взаимност, на солидарността, на вза-
имозаменяемостта им. Така слепият прогледна с очите на глу-
хия, глухият дочу с ушите на слепия, немият проговори с думи-
те и на двамата. Но накрая не се получи нищо, защото всички 
хукнаха да избягат от кошмара с краката на куция и не стигнаха 
доникъде. Последната ти пиеса пък приключи още в началото, 
защото веднага щом се вдигна завесата, най-маргиналният ге-
рой уби всички останали герои, после сам се гръмна и завесата 
падна. Така стигна до задния двор. 

ТОЙ Тогава много ми дожаля – най-вече за убиеца. Колко ли 
трябва да е отчаян и презрян човек, колко ли запустяла 
трябва да е душата му, за да тръгне да убива публично наред 
– и пред себе си дори да не спре? Запитах се и се почувствах 
сам с въпроса си. Така тотално сам, че целият свят ми при-
надлежеше. Бях единственият собственик на цялата светов-
на, на цялата вселенска самота – неин неограничен владетел 
бях. Една вселенска самота и аз, вселенският самотник – в 
сърцето . Как ще изляза от задния двор с тази камара тру-
пове, които вече сигурно са се разложили, с тези уроди и 
убийци, не зная, зная обаче, че литературно аз наподобявам 
някакъв рядък защитен животински вид, който е изчезнал, 
преди да бъде открит. Едно е сигурно: аз и в задния двор ще 
продължа да пиша, защото аз пиша вегетативно – както се 
потя. Писател, който пише не защото не може да не пише, а 
съобразно резултата от написаното, е не писател, а пишещ 
гражданин. Що се отнася до мен, ако моралът попречи на 
литературата ми, ще премахна не литературата, а морала. 
Така и Благодетеля преди време се отказа от морала, защото 
пречел на бизнеса му.
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ТЯ Абе нещо много се разфилософствахме, а колкото повече фи-
лософства човек, толкова повече изпростява. Животът е по-
лек и поносим, ако не му се връзваш.  

камбаната – служебна или църковна – иззвънява.

ТЯ (влизайки в заведението.) Както виждаш, мен не Божията, а 
служебната камбана ме зове. И ще продължава да ме зове чак 
докато твоят Бог започне вместо мен да ти плаща сандвича и 
бирата. А дотогава ти желая да се чувстваш като у дома си. 

ТОЙ (вече останал сам.) Това е ужасно, най-ужасното пожелание. 
Господи, Боже мой, защо не свиеш сармите на биологията? 
Защо не Твоето свято начало определя срока на земното ни 
пребиваване, а някаква бездушна природа чрез обмяна на 
веществата – не на духовностите, защо, след като Си всеси-
лен, Си вложил духа в такава неподходяща и неблагонадежд-
на, в толкова податлива на греха субстанция като плътта? 
Не виждаш ли как си играе природата с нас, как ни прави на 
маймуни, как ни тегли от Божието към людското, от висшето 
към физиологичното? Погледни само колко безкрайно про-
дължава, как се мае и точи само този пуст човешки живот! 
При това – без да има защо. 70, 80, 90, че и повече години 
все да живееш и да живееш. Да се чудиш какво да правиш с 
толкова много живот! Живот, безконечен като латиноаме-
рикански сериал. Въртят се и се превъртат, повтарят се и се 
преповтарят една след друга сериите – еднообразни и празни 
като годините живот. Ако хората знаеха какво ги чака, щяха 
да откажат да се раждат. Но след като веднъж си се родил по 
невнимание, не ти остава нищо друго, освен да претупаш 
надве-натри така ненужно, така непоносимо, така нетърпи-
мо дългия живот, да го изживееш в съкратени срокове и да 
умреш предсрочно, за да скъсиш някак необятното разстоя-
ние между началото и края. Постигнеш ли това веднъж, вече 
никой Бог и никоя цивилизация не могат да те извадят от 
тази метафизическа непоклатимост. Призлява ми всяка су-
трин, отваряйки очи, като си помисля, че цял ден живот ми 
предстои – все старият и дълголетен, все същият опротивял 
и омразен живот, в който не искаш да се събудиш, но който 
няма как нито да проспиш, нито да избегнеш. Смъртта, само 
смъртта може да ни избави от живота. Защо да чакаш непод-
вижно бездушната природа да те умъртви – като че ли си 
жертвено животно в ръцете на всесилен езически пророк? 
Защо да не вземеш живота в собствените си ръце и сам да 
решиш докога да го живееш?

тя влиза внезапно.



- 148 -

Димитър БочеВ

ТОЙ (изненадан.) Ти пък взе, че го скъси.

ТЯ Кого?

ТОЙ Живота. Пристъпи към мен и го скъси. Беше непоносимо 
дълъг, но ти от латиноамерикански сериал в стих, в строфа 
го превърна.

ТЯ Кого?

ТОЙ Живота. Не че скъси живота по принцип, не че всичкия 
земен живот скъси – скъси само моя, но и това стига, и това 
е стъпка към усъвършенстването на света. Благодаря ти.

ТЯ Нито е дълъг, нито е къс, нито е сериал, нито е строфа – съ-
битие е животът. И като всяко събитие е подобаващо траен 
и подобаващо нетраен – съизмерим и съразмерен с човека е 
животът. Природата го е съизмерила, а природата не греши. 

ТОЙ Толкова е дълъг, че е невъзможно да бъде дълбок – дължи-
ната на живота става винаги за сметка на дълбочината му. 
Цялата цивилизация с всичката  наука воглаве се чуди как 
още да го удължи, а аз как да го задълбоча се чудя. Но как се 
задълбочава нещо толкова дълго? То е все едно нещо дълбо-
ко да удължиш. Най-безнадеждно се отдалечават от дълбо-
чината онези, които се издигат най-високо. Като бях малък, 
много, много малък, но някак си въпреки това, а може би 
тъкмо поради това, и много голям, още по-голям, отколкото 
малък бях, та тогава значи в дебрите на голямото си детство, 
което се побираше цяло в малкия ми живот, лягах понякога 
на земята, към която изпитвах някаква тайнствена езическа 
привързаност, и се преструвах на мъртъв. После неусетно 
заспивах в престорената си детска смърт и оживявах отново 
чак когато някой възрастен случайно ме събудеше от нея. 
После, като поотраснах, вече се боях да го правя. Но колкото 
пὸ не го правех, толкова пὸ ми се искаше да го правя. Като 
малък го правех неусетно, без да го искам – като голям ис-
ках да го правя, а не можех. Сигурно защото в миналото бях 
истински малък, а в бъдещето истински голям така и не ус-
пях да стана. Докато накрая реших, че след време, като стана 
голям, много, много голям, толкова голям, колкото някога и 
всякога малък бях, чак мъртъв като стана, в края на живота 
и след края му, в смъртта, в безкрайността му чак ще се пре-
сторя на жив – така, както в началото на живота на мъртъв 
се преструвах. Само едно ме гнетеше в тези ми безначални 
и безкрайни преходи от живот към смърт и обратно: да не 
би душата ми да се стресне и да избяга от мене. Душите 
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са като жените – правят ги тези работи. Избягвах гарите и 
пристанищата, летищата и магистралите, откъдето много 
жени хукнаха да бягат от мен. Но не ги избягвах съвсем, 
а само донякъде, защото и много приятели се добраха по 
техните пътища и безпътици до мен. Сигурно, приближа-
вайки се към мене, нейде по пътя са се разминали с жените, 
които са се отдалечавали от мене, но не са се познали. През 
всички тези бягства и пристигания, през всички посменни 
присъствия и отсъствия само за душата ме беше грижа – не 
и за тялото. Тялото е само прикачено към душата, за да  
служи наземно така, както Санчо Панса на Дон Кихот слу-
жи. За да я опазя от бягствата, за да не хукне и тя по жените, 
все избягвах маршрутите. Не я водех нийде по света – само 
тялото вземах със себе си, потегляйки по дъгата на земята, 
а душата запирах в задните дворове.  

ТЯ Ти явно не си кой знае какъв майстор на живеенето. Ако се 
беше научил подобаващо да живееш, едва ли щеше да поискаш 
да умираш. Само онзи, който се е провалил в живота, мечтае 
да се себедокаже в смъртта. Аз приемам нещата едно към едно: 
животът няма да стане като мен, изходът е аз да стана като жи-
вота. И тази аксиома е така непоклатима, че дори представите 
ми не излизат извън нея. 

ТОЙ Егати представите! Че моите крака стигат по-далеч от тях! 
Думите ти нямат смисъл – само звук имат. Едно звучно, едно 
гласовито безсмислие. Кънти като „Мила родино, ти си зе-
мен рай!“ и като „Мила родино, ти си земен рай!“ нищо не 
казва. Ни родината родина, ни раят рай. Даже сам юнак на 
коня не се види на хоризонта.

ТЯ Да приемем тогава, че хоризонтът е юначен, макар и пуст. Ние, 
българите, сме петимни за юначества – кон до коня, юнак до 
юнака! И все така от хоризонт до хоризонт си живеем – и ко-
мунизмът все от хоризонт на хоризонт сияеше. Като твоя бог 
в представите ти и като твоя смисъл редом с тях. А на мен 
смисъл, който да ме поведе извън живота, смисъл, който под 
земята да ме заведе, не ми трябва.

ТОЙ Пък на мен ми трябва – стига да е смисъл. Виж, за юначе-
ствата си права. Ако върнем обратно юначествата на наци-
оналната ни история, от нея нищо, нищичко няма да остане. 
И от фолклора ни нищо и нищичко няма да остане, ако му 
върнем изпетите и преразказани юначества обратно. И с 
цялата ни литературна класика е така. До всяка вода – вой-
вода, зад всяко дърво – хайдутин, зад всяка шумка – кур-
шум. А от век на век – само робства и робства, които все с 
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радост сме посрещали и с печал сме изпращали. Както ние 
с теб с радост и печал се срещаме и разминаваме в сми-
слите и безсмислията си. Имам чувството, че двама с теб 
пътуваме във влак. Ти си седнала по посока на движение-
то, аз – в противоположната посока. Седнали един срещу 
друг, и двамата гледаме в един и същ прозорец. Ти виждаш 
картините, които идват в прозореца, а аз – картините, кои-
то отминават. Ти си мислиш, че картините, които идват, са 
действителните; аз си мисля, че са действителни картините, 
които отминават. А са едни и същи картини – едно и също е 
и движението – само перспективата е различна. И двамата 
значи към смисъла летим – смисъл, който може да се окаже 
общ, но прииждащ и отминаващ в сетивата ни поотделно. 
Дано само хоризонтален не се окаже. 

ТЯ Защо се боиш от тази перспектива – писател от хоризонт не 
се плаши?

ТОЙ Защото гарите са като картините в рамката на прозореца – 
повтарят се само по обратния път – не и по пътя напред.

ТЯ Ненавиждам писателството ти от първата до последната бук-
ва. Вместо да приеме живота в цялата му пълнота, литерату-
рата ти тръгва да го разлага и раздробява, фрагментира го 
дума по дума, изтръгва всеки негов елемент от естествената 
му среда, къса като граблива птица къс по къс от биографи-
ите ни, от плътта на живота къса, за да го превърне от дейст-
вителност в лъжедействителност. После сглобява късовете в 
нов, измислен и лабораторен живот, вкара го в някаква роля 
и го затваря между кориците на поредната книга така, както 
биологът изсушава растенията в хербарий.

ТОЙ Ти живееш живота, аз – неговия смисъл. За теб смисълът е 
вместен в рамките на живота, за мен смисълът е по-голям 
от живота.  

камбанката отново иззвънява.

ТЯ (ввлизайки в заведението.) Ето го моя смисъл – той ме вика и 
аз тръгвам към него. Ще се радвам, ако един ден стане и твой.

ТОЙ (останал сам.) Цялата земя е създадена само за да може 
пробуденото с първите пролетни лъчи от зимния мраз гу-
щерче да положи краче върху нея. Което идва да ми под-
скаже, че всичкия предназначен за мен смисъл аз вече съм 
го изживял. А след като е така, след като и Първосъздателя 
не е вложил с раждането ни цел и смисъл в предстоящия 
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ни живот, значи, целта и смисълът трабва да се търсят ня-
къде извън живота – в смъртта някъде. А може би и там 
ги няма, може би истинският, висшият смисъл е попът-
на величина – някъде в прехода между живота и смъртта. 
Човек може да се наживее, както и да се нахрани може. На 
живот съм вече сит и заситен – преситил съм се на живот 
вече. Що живот, що живот само изживях, а от смъртта не 
съм и опитал още. Чрез смъртта аз не се самозаличавам, 
чрез смъртта аз само напускам този свят – така, както чрез 
билета София-Мюнхен България напуснах. Не ще и дума, 
че и смъртният акт е билет за някъде. Както сега ме има 
извън България, така и отсега ще ме има извън света. Как 
ми се умира, как ми се умира само, Господи – никога не ми 
се е живеело така! Може би само в мига, в който теглех от 
дъното към повърхността полумъртвото и полуживо тяло 
на Благодетеля, докато тялото от повърхността към дъното 
ме теглеше. Тогава и аз бях полумъртъв и полужив – с две 
смърти и с два живота бях зареден до пръсване – затова ми 
се е живеело толкова. 

ТЯ (След като на връщане явно отново е подочула кое-що от 
монолога на той.) Значи в компанията на Благодетеля ти се е 
живеело – защо не я потърсиш отново и отново да заживееш 
със старата страст? Нали от дъното към повърхността и об-
ратно сте се теглили взаимно. Но докато той, полумъртвият 
спасен, е продължил пътя си нагоре към спасението, там, на-
където ти си го теглил, ти, полумъртвият спасител, си обърнал 
твоя обратно към дъното – в посоката, в която те е теглил той. 
Разменили сте си посоките, с други думи, и от тази размяна 
само той е спечелил – печели от нея и до днес. А нали ти си 
по-силният, нали накрая на битката с водата ти си го изтеглил 
в твоята посока – не той тебе в своята. Тъкмо затова искам да 
му се обадиш – за да ти върне в брой изгубената в името на 
оцеляването му сила. Нека си припомни живота и смъртта, 
които сте си поделили братски под водата и над водата, нека, 
пришпорен от спомена, сега той те дръпне от дъното към по-
върхността. Така че набери го, свържи се с безсмъртния му 
живот – може да поприхванеш нещичко от него.

ТОЙ Добре де… (тръгва бавно, неохотно към телефона, набира 
някакъв номер. в слушалката се чува неясна, разбъркана 
реч. След това настъпва мълчание, както в началото, ко-
гато звъни на тя, той отново опипва тялото си от горе до 
долу, отново разпуска и свива пръстите си в юмрук, отново 
подритва с левия, после с десния си крак, но за разлика от 
първия път, сега прави всичко това много по-бавно, вяло, 
лениво.) … 
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ТЯ (Нетърпеливо.) Какво става?

ТОЙ (Не към нея, а в слушалката.) Няма ме…

окачва слушалката. сяда обратно на мястото си.

ТЯ Нямаше ли го?

ТОЙ И двама ни нямаше.

ТЯ На теб ти вярвам, но той лъже като очевидец. 

ТОЙ Пък и да бях го открил… Страхувам се, че съм се самоизпи-
сал.

ТЯ Какво – темите и сюжетите ли ти се изчерпаха?

ТОЙ По-лошо. Става дума за една друга, много по-зловеща опас-
ност: опасността да се самоизчерпаш като личност, да пре-
несеш цялата си същност върху хартията и от теб нищо, 
нищичко да не остане. Има много начини човек да се само-
изразходва и самопогуби – най-сигурният е литературата. 
Авторът се изпразва в отпуснатото и кишаво влагалище на 
цивилизацията, инжектира в нея и последната си капчица 
живот с надеждата да я оплоди. Но цивилизацията няма да 
прихване от него, както и от Христос не прихвана, както и 
ти не прихвана от мен цели двайсет години.

ТЯ Аз не съм цивилизацията! И умея да превръщам в плод семето 
дори на негодници като теб!

ТОЙ Цивилизацията е похабена дама, тя още преди векове е на-
пуснала плодотворната си възраст и днес предпочита да 
забременява не с художествени вълнения и философски 
размисли, а с опустошителни идеологии. Тяхното лице ли-
кува, но в диплите на церемониалната им тържественост 
е спотаено абсолютното нищо. Химнът на този триумф на 
плебейщината кънти от полюс до полюс:
Напред, о, парии презрени,
напред, о, роби на духа!…
Като дочуя пеещите тълпи, цял се треса от тих ужас. 

ТЯ И защо? Тук е Западна Европа, тук тях ги няма.

ТОЙ Няма ги видимо, а невидимо ги има. Маршът им вече ме 
свря в задния двор, а утре и от него ще ме изрита. Ден след 
ден долавям гласа им все по-отчетливо, усещам как солдат-
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ските им обуща стъпкват лицето ми. Правят го показно, а за 
мене най-опасни са лицевите неща – не и обратните. Хиляди 
пъти предпочитам асоциалността, в която така настървено 
ме виниш, пред тяхната социалност. Пък и всяка асоциал-
ност е до време: самоубием ли се веднъж, ще убием и нея –  
асоциален може да бъде само живият.

ТЯ А защо, за какво ще се убиваш?

ТОЙ Това си е моя интимна тайна.

ТЯ Толкова ли не обичаш живота си?

ТОЙ Уж все смисъла търся, а ако безсмислието има име, то е мо-
ето. Но аз ще се взема в ръце, ще победя аз дрипавия си и 
жалък животец – няма да му се дам!

ТЯ Щом е толкова дрипав и жалък, струва ли си да го побежда-
ваш, струва ли си изобщо да воюваш с него?

ТОЙ Не аз воювам с него – той с мен воюва. Пък и друг изход 
аз нямам. Алтернативата е или да го унищожа, или да го 
живея, сиреч да позволя той да ме унищожи. А аз не оби-
чам да бъда унищожаван – предпочитам да унищожавам. 
Ти се опитваш да живееш нравствено, а нравствеността е 
действие; аз се опитвам да живея естетически, а естетиката 
е съзерцание.

ТЯ Абе съзерцавай, ама живей!

ТОЙ Да, ама съзерцаването е в съседство със смъртта.

ТЯ Тогава в съседство със смъртта живей, като не можеш да жи-
вееш другаде – само не умирай.

ТОЙ Аз не се страхувам от смъртта.

ТЯ От това не следва, че трябва да умираш. Напротив: тъкмо 
освободеният от страха от смъртта живот е най-ведър и спо-
коен, най-заслужаващ да бъде живян.

ТОЙ Онова, което заслужава да бъде живяно, заслужава и да бъде 
умирано. Нещата са равностойни, смъртта е не по-малко 
лична и биографична от живота. Ти се страхуваш за живота 
ми – аз от живота си се страхувам. Май и двамата грешим 
еднакво. Животът е равнозначен на смъртта. Така че про-
тиворечието ни с теб е само привидно. Има ли смисъл един 
живот, чиято цел е да избегне смъртта – особено след като 
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тази цел е непостижима? Обратните, само обратните неща 
са валидни за мен.

ТЯ И мен ли искаш обратна да направиш?

ТОЙ Мога да те уверя, че човек, който няма за какво да умре, няма 
и за какво да живее. От което обаче не следва, че всеки, който 
има за какво да умре, има и за какво да живее. Знаеш ли, че на 
всеки жител на планетата, на всеки хомо сапиенс се падат по 
20 милиона насекоми? Ако остана тук, на земята, не знам как-
во да правя моите. А има и нещо още по-убийствено: оризът 
съдържа 40 хиляди гена – два пъти повече от човека. Значи, 
генетично погледнато, зрънцето ориз е повече от мен. 

ТЯ Ох, ще се побъркам!

ТОЙ Почакай още малко – да се сбогуваме като нормални хора, 
преди всеки да поеме към побъркаността си. Един мой ко-
лега, който непрекъснато живееше отсам и отвъд побър-
каността, преди да си пръсне черепа, ме посъветва да не се 
противя на желанията си. Прав е човекът. И на мен ми се 
желае – не ми се съпротивлява.

ТЯ Кой е този твой колега?

ТОЙ Йеугнимех се казва.

ТЯ Не го знам.

ТОЙ Знаеш го, дори и ти го знаеш. Някои му казват Хемингуей, 
но те го четат на обратно.

ТЯ Обратно или обратно на обратното?

ТОЙ И той си пада по обратните неща – в един от романите си 
пише, че човек може да бъде повален, но не и победен.

ТЯ Тук е прав – и аз съм поваляла много мъже, но не съм ги по-
беждавала. Съветите му за желанията обаче не струват – обра-
тни съвети са. Да не си се противял на желанията си! Дивотии! 
Ами ако изведнъж пожелаеш да убиеш, пак ли ще тръгнеш по 
желанието си?

ТОЙ Не ти отива на теб да тълкуваш тези неща – отива ти да ги 
изживяваш.

ТЯ И защо?
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ТОЙ Защото си жена. Мъжете имат таланта да пресъздават жи-
вота, жените – таланта да го изживяват. Съгласен съм, че 
женският талант е по-големият. Тъкмо затова мъже са вели-
ките учени, философи, литератори, откриватели. Те много 
се гордеят с това, но всички техни открития са само ин-
терпретации, глухо ехо, бледа сянка на живия живот, кой-
то вие, жените, изживявате. Жената е по-близо до Бога от 
мъжа, защото е по-близо до душата си.

ТЯ Тази близост аз още не съм изпитала… Исках да потъна в оке-
ана на мисълта ти, а се чувствах като риба в плитчина… 

ТОЙ Изживявай, за да изпиташ! Изживявай си ти вълненията, 
вълнуващо си ги изживявай, но тълкуването им остави на 
мъжете.

ТЯ Ама аз, като се засилих веднъж да изживея едно вълнение, се 
задавих.

ТОЙ Сигурно мисъл си се опитала да вложиш в него – от това ще 
да е било. Трябваше да го подадеш на мене – аз щях да ти го 
осмисля. Ти името му не знаеш правилно на моя писател, 
пък ще знаеш съпротивите му! Възгеч!

ТЯ Ако знаеш само какви мръсотии ми се приискват понякога…

ТОЙ Щом са искрено пожелани, не ще да са чак колкото мръсо-
тии.

ТЯ Искрено до кокал. Цялата от главата до петите се превръщам 
в желание – колкото неустоимо, толкова и мръснишко.

ТОЙ Тогава не се бой – всичкото зло на земята идва от съпроти-
вата ни срещу собствените ни желания, от недоверието ни 
в тях. А е достатъчно само да заменим принципите и идеите 
си с желания, за да възцари доброто и красивото. Работата 
е там, че желание да се убива няма и не може да има. Жела-
нието е винаги първично и като всяка първичност – бла-
городно и чисто като извор. Можеш да имаш амбицията 
да убиваш, но не и желанието – желанията са животворни. 
Нещастните имат амбиции – щастливите хора приключения 
имат. Дори и разума да убиваш можеш да имаш, но разумът 
е само част от човека, докато желанието е целият човек.

ТЯ И защо?
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ТОЙ Защото има безсмислена радост, но безсмислено щастие 
няма. Щастието е винаги смисъл. А от смисъла тръгва всич-
ко, дори когато води към безсмислие.

ТЯ Нищо не разбирам. А не разбирам, защото много неща ми 
обясни – на малко неща се зарадва.

ТОЙ Не ти и трябва – достатъчно е да се радваш, а аз разбирам и 
за двама ни.  

ТЯ Докато ти изчисляваше съотношението между насекомите и 
себе си, аз нещо друго изчислих – нещо много по-полезно: за 
да се намръщи човек, са необходими цели 64 лицеви мускула, 
а за да се усмихне – само 10. Да си мрачен и зъл е, значи, много 
по-трудно, много по-изморително, отколкото да си привет-
лив – човешката природа, анатомията ти сама, без приноса на 
Бога, те подканва да се усмихваш. А досега ти не се усмихна 
ни веднъж. Защо не опиташ?

ТОЙ За да не ти липсва усмивката ми впоследствие. Но дори с този 
риск опитвам. За пръв път опитах някъде на границата меж-
ду детството и възрастта, но усмивките ми все едни такива… 
сенчести излизаха – като намек за задния двор, който ме очак- 
ва. Оттогава непрекъснато опитвам и опитвам, но само с 10 
мускула срещу цели 64 усмивка не се получава. А след като 
съотношението между лицевите мускули е такова, значи, и за 
природата, и за анатомията е по-важно да обезпечи гримаса-
та – не усмивката. Пък явно и душата ми не го иска – иначе 
отдавна да е станало – душата е по-силна от анатомията. 

ТЯ А какво знаеш за моята душа?

ТОЙ Абе какво да ти кажа. Душа като душа. Само че твоя.

ТЯ Нищо не схващаш – и да се съблека, няма да ме разбереш.

ТОЙ Да, но ще продължа да споря с тебе.

ТЯ С гола жена трудно се спори. Очаквах обаче да бъдеш по-точен – 
нали писателят ни разкрива кое е добро и кое не е.

ТОЙ А-а-а, такъв писател няма, няма такава литература. Има та-
кава наука, има такава религия, има такава идеология, има 
такъв морал, но такава литература още не е измислена – 
колкото и да си мечтае читателят за нея, ще му се наложи 
сам, без писателска помощ, да отдели доброто от злото. Ли-
тературата не само не разграничава доброто от злото – тя 
ги разгражда и смесва, преобразява ги до неузнаваемост, 
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трансформира ги непрекъснато едно в друго, докато пре-
върне целия свят в лудница. Литературата е единственото 
функциониращо в земни условия перпетуум-мобиле – тя е 
едно метафизично безцелие. Но как се живее в този ад, след 
като пътят на писателя е еднороден с този на Богочовека: да 
взривява граници, да руши регламенти?

ТЯ Взривявай и руши всички граници – само една-единствена 
остави непокътната: онази, която пази живота от смъртта.

ТОЙ Де да можеше! Да разграничиш живота от смъртта, значи и 
смъртта от живота да разграничиш. Сиреч да не позволиш 
смъртта да проникне в живота, значи да не позволиш и жи-
вотът да проникне в смъртта и да я насели. Границата между 
живота и смъртта не е като Желязната завеса непроницаема –  
тя е пропусклива и от двете страни. Така че по-добре е хич 
да я няма.

ТЯ Трябва да се сложи някакъв ред в това безредие.

ТОЙ Това вече не е работа на литераторите.

ТЯ А на кого?

ТОЙ На политиците. И то не на всички политици, а само на иде-
алистите.

ТЯ И аз на тях разчитам.

ТОЙ Разчитай си. Аз не разчитам – аз само се боя от тях. Те пеят 
за париите и презрените – аз пиша за князете на духа. Как 
да се срещнем, как да се спогодим тогава? Аз предпочитам 
безредието, до което води литературата, пред идеологизи-
рания ред. Идеализмът в политиката е опасен – на живот и 
смърт, на смърт опасен. Хитлер и Сталин, Мао, Пол Пот и 
Хомейни, най-отявлените злодеи на човечеството не бяха 
сребролюбиви капиталисти – пламенни идеалисти бяха. 
Идеалите на идеалистите са погубили много повече народ 
от капиталите на капиталистите.

ТЯ Има и човеколюбиви идеали.

ТОЙ Тъй де – и те са най-опасните. Всеки идеал таи в себе си 
своята противоположност. Идеалът не е само социален фак-
тор – той е преди всичко психологическа конфигурация, той 
съдържа, закодиран в тъканта си, психологическия ресурс, 
емоционалния заряд да се трансформира в антитезата си. 
Така по всички рубежи на историята идеализмът много-
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кратно и неусетно се е израждал във фанатизъм. И тогава 
става мътна и кървава – революция става. Бързи като оси са 
революциите – те винаги изпреварват хората. А аз еволюци-
ите предпочитам. Те вървят в крак с човека. Захранвани от 
политическия идеализъм на политическите идеалисти, ре-
волюциите винаги са водели до по-ужасни злини от злини-
те, срещу които застават на барикадите. Докато капиталът 
е стабилен и винаги себесъщ – той си кротува, похапва си, 
попийва, поебва къде що случи, без да се халосва по велики 
цели. Така той подхранва не политистериите на идеалисти-
те, не доктринираните хищници, а еволюциите, които са 
хрисими тревопасни.

ТЯ Че след като не си идеалист с идеалистите, а още по-малко 
капиталист с капиталистите, ти какъв си тогава?

ТОЙ Дребнобуржоазен лигльо. И даже по-лошо. Защото имотите 
на дребния буржоа аз нямам – имам само безпринципност-
та, класовата неосъзнатост на дребния буржоа, дребнобур-
жоазното му малодушие имам. Но гушнат в него, ставам 
неуязвим за бацила на гражданския ентусиазъм. Капитали, 
които да противопоставя на идеалистите, аз нямам. Литера-
турните ми книги те не четат – четат декрети. Единственото, 
което мога да изправя срещу тях, е вроденият си хедони-
зъм и придобитото си чревоугодничество. Знам, съзнавам 
колко е пошло и безидейно това, знам обаче също, че тази 
практикувана от мен хедонистична безидейност има едно 
решаващо предимство: за разлика от идейността, тя никога 
няма да те свика под знамената, никога няма да те мобили-
зира и призове на бой, никога няма да пролее кръвта или 
дори само сълзите на ближния. Това ми стига – за повече 
сили аз нямам. 

ТЯ Че с хедонизъм ли ще воюваш с екстремизма на политическите 
екстремисти?!

ТОЙ И още как! Не само срещу политическия – и срещу всеки 
друг екстремизъм. Изживяната, изживяваната наслада е най-
могъщото, най-ефективното противодействие на всеки фа-
натизъм – и на комунизма, и на нацизма, и на религиозния 
фундаментализъм. Техните екзалтирани лидери не са бохеми 
и курвари – стерилни идеолози са. Бохемщината подкопава 
амбицията за повече владеене, от която тръгват вси беди. 
Като патриота, който не съм, ако видя, че една завоевателна 
армия настъпва към страната ми, няма да  устройвам заса-
ди, няма да изправя барикада срещу  – ще наредя по пътя  
като километрични камъни бардаци и винарски изби. Бъди 
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сигурна, че маршът  ще спре в първия бардак, първата бъчва 
ще удави експанзивния  хъс. Трудно е да вдигнеш един мъж, 
пък бил той и корав войн, от трапезата – още по-трудно е от 
женските обятия да го изтръгнеш в името на разни полити-
чески мистификации. Оръжията са студени – топла е плътта. 
Една смъртоносна, една деструктивна идеология можеш да 
обезвредиш не с друга, конструктивна идеология, а като я 
деидеологизираш, като я поквариш, като я размекнеш, като я 
напоиш с алкохол, с нагона като я очовечиш. Не го ли сториш 
по хедонистичен път, ще получиш в замяна кръв и сълзи – 
смърт ще получиш. 

ТЯ И с литература…

ТОЙ Литературата тук не върши работа – тя само нерви образу-
ва. Утехата е, че, за разлика от революцията, литературата 
не кърви – поне физически. Още по-успокояващо е, че ли-
тературата е дело на хедонисти – в цялата световна класика 
далеч повече страници са изписани с червено вино, откол-
кото с мастило. За читателя литературата невинаги е от пол-
за, но за писателя – винаги. Тя е негов единствен, но предан 
психотерапевт, негов личен природолечител. Пишейки, ав-
торът изхвърля буква по буква обратно в пространството 
онези смъртоносни отрови, с които този свят го е заредил, 
без да го пита. Литературата е единствената противоотро-
ва, до която творецът има достъп. Той изплюва спонтанно 
сбраните в него отрови върху хартията и ги връчва на чита-
телите си – да се тровят те. Не е, не е за обичане човек, който, 
за да спаси себе си, громи себеподобните си. Но те ще му го 
върнат тъпкано. Като по електрическите стълбове с високо 
напрежение, по всички книжарници, по всички частни и 
обществени библиотеки, по философските и литературни 
томове от всички времена и епохи хората ще поставят един 
ден надписа: „Не пипай – високо напрежение! Опасно за 
живота!“. Или поне като всички съмнителни медикаменти, 
книгите ще бъдат придружавани с описание на страничните 
въздействия.

ТЯ Добре би било – веднъж като прочетох една твоя книга, така 
оглупях, че на себе си престанах да приличам. Ако романът 
беше придружен с описание на страничните му въздействия, 
нямаше и да го докосна.

ТОЙ Абе знае ли се, може пък тъкмо така да си заприличала на 
себе си.

ТЯ На себе си аз заприличвам, като работя, като си получавам 
заплатата, като плащам наема, като уреждам всички онези 
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делнични проблеми, които съдържат и обезпечават живота 
ни и до които ти се боиш да се докоснеш.

ТОЙ Боя се, защото не умея. Както не умея да летя, да речем. Не я 
владея аз тази проста материя. Преди, когато мислех да ве-
кувам, се радвах, че си до мен, че мисълта ти не е като моята 
изкривена от нашествието на онези съвременни и древни 
гении, които аз с чиста съвест бих нарекъл човекоубийци. 
Защото не Хитлер и Сталин – писателите и философите 
са обществените шарлатани, фабриканти на некрофилни 
илюзии и измамни блаженства, мистификатори, майстор-
ски подменящи здравия битов смисъл на живота със смър-
тоносни утопии. Ето защо те трябва да бъдат съдени като 
фалшификаторите на пари, но много по-безпощадно, защо-
то фалшифицират самия живот. Всички класици трябва да 
бъдат осъдени на смърт посмъртно, а всички техни днешни 
издатели и разпространители – на смърт приживе. 

ТЯ Чак пък на смърт…

ТОЙ Не мога да повярвам на ушите си – ти да тръгнеш да браниш 
духовността!…

ТЯ Не, аз само смъртта гоня от приказките ти – за да не премине 
от думите в плътта ти.

ТОЙ Абе понякога, след третото шише, като се вживея инфан-
тилно в разните му хуманистични предразсъдъци, като се 
разкисна и разлигавя дребнобуржоазно, и на мен ми се виж-
да множко. Ама толкова властелини – от античните тирани 
до модерните деспоти – са опитвали и с други средства като 
затвори, лагери, заточения, цензури, титли, привилегии, но-
менклатури, награди, но от смъртта по-сигурен способ не 
са изнамерили. Неслучайно Вождът и учителят на цялото 
прогресивно човечество отсече: „Има човек – има проблем; 
няма човек – няма проблем“. В присъствието и отсъствието 
на човека, значи, му е майката. А по-убедително отсъствие 
от смъртта аз не зная.

ТЯ Да, ама аз обичам нищожния си и жалък животец. А наред с 
моя любим, и твоя нелюбим живот храня и поя. А ти си седнал 
отсъствие да ми препоръчваш!

ТОЙ Опитай, опитай само и ще видиш колко е смислено! Най-
велик смисъл дава най-великото отсъствие. Само него не 
съм изживял още. А иначе си отсъствам, редовно си отсъст-
вам. Ситуации, в които ти присъстваш и които аз с моите 
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отсъствия изпълвам. Ти радваш хората с присъствията си –  
аз с отсъствията си ги радвам. Всеки с радостите си значи. 

ТЯ Искаш да кажеш, че си отвсякъде гонен?…

ТОЙ Демократичните системи вежливо пропъждат писателя в 
нишите на общественото пространство, диктаторските ре-
жими се справят с него физически, но в органическата не-
търпимост и на едните, и на другите съмнение не може да 
има. Ако тази нетърпимост в наше време не е така яростна, 
то е, защото и въздействието на литературата върху човека 
не е вече старото. Живеем във век на технокрацията, в кой-
то прочитането на един роман допринася за постигането на 
една духовна цел толкова, колкото и неделното посещение 
на кварталната църквица за постигане на Бога.

ТЯ И защо се стигна дотам?

ТОЙ Защото Бог еволюира и вече избягва да ходи по църкви. 
Естественото местожителство на Твореца са не студените 
храмове и катедрали, а човешкото сърце. Оттук са всичките 
ни радости. Но и всичките ни нерадости са оттук. 

ТЯ Значи ти трябва много да изтърпиш, защото не си търпян?

ТОЙ Значи. 

ТЯ И какво ще правиш тогава?

ТОЙ Грънци. 

ТЯ И няма да пишеш?

ТОЙ Всяка написана книга се превръща не в ключ за разгадаване 
на света, а в поредното свидетелство за немощта на словото 
пред действителността. Е, защо тогава да пиша? Не е ли то-
гава по-разумно, вместо всяка изписана страница, по едно 
дръвче да посадя? Или да отсека по едно дръвче. Или по 
една плесница да ударя. 

ТЯ Прав си.

ТОЙ (въздиша с облекчение.) Най-после!… А след като при мен 
писането е и живеене, защо и как да живея тогава?

ТЯ Тук вече не си прав. Ще престанеш да пишеш, за да започнеш 
да живееш.
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ТОЙ Как така?

ТЯ Ще видим как. Ще го измисля аз, ще го усучем някак си. От 
теб искам само да ми обещаеш, че няма да пишеш нови книги, 
докато не реализираш тези, които вече си написал.

ТОЙ Да реализирам?

ТЯ Досега си писал безрезултатно – от сега нататък ще издаваш, 
за да се добереш до резултата. 

ТОЙ Но единствен смисъл е самото писане, процесът на писане – 
какъв ти резултат!

ТЯ Резултат, резултат. Процес, който не завършва с резултат, по-
добре хич да го няма – себепрахосване е такъв процес. Един-
ственото, което ми харесва в Библията, е констатацията, че 
има време да садиш и време да скубеш насаденото – особено 
да скубеш ми харесва. Твоето е дошло – посадил си достатъч-
но, а не си отскубнал още и стрък. 

ТОЙ Какво ти скубане – нали ти казах, че при мен писането е 
живеене!

ТЯ Сега издаването ще стане живеене. Истинското живеене обаче 
ще настъпи, като приберем реколтата, сиреч хонорарите.

ТОЙ Прибирането няма нищо общо с живеенето. Пък и да об-
ръщам онова, което ме съставлява – думите, в онова, което 
ми се полага – парите, аз не умея.

камбанката отново иззвънява.

 ТЯ (влизайки в заведението.) Като се върна, ще ти обясня – само 
не прави нищо, докато ме няма!

 ТОЙ (останал сам.) Трябва, трябва най-после със себе си да изпъл-
ня биографията си. Ще се скътам в най-мъничкото селце –  
колкото по-малко селцето, толкова по-малко и негодни-
ците в него. Какво ти селце! – в една махала с шест къщи 
ще се потуля. Ще се притая в последната къщица, до която 
и изгревът последен стига. Какво ще правя ли? Грънци. 
Грънци ще правя и ще ги троша, за да прогоня от дните и 
нощите си чувството за обществена отговорност. С думи 
тази работа не става – и най-личните думи имат обществе-
но битие. Ето защо няма да напиша нито ред. И да говоря 
ще се отуча, както съм се научил: сричка по сричка. Ще 
правя грънци и ще ги троша, ще правя и ще троша, ще пра-
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вя и ще троша – чак докато постигна смисъла на нещата. 
(възможен финал.) 

ТЯ (върнала се неусетно обратно.) Шест къщи, казваш? И всич-
ките чужди?

ТОЙ Пет от тях – пълни със самотни, боголюбиви католици, а 
шестата – още ненаселена от мен. Негодници – никакви, а 
глина – колкото щеш. Глина, глина – цялата земя на грънци 
да направиш и цялата да я изпотрошиш. Ще запретна ръ-
кави и ще почна – и най-недостъпния смисъл на нещата ще 
открия. Теб няма да те взема, защото…

ТЯ Аз пък съм хукнала!

ТОЙ От жена грънчар не става, не  отива на жената смисъл да 
търси – отива  да страда. Така че ще си разпределим ролите 
подобаващо: аз тръгвам смисъла да търся – ти оставаш тук 
да страдаш по мен. Колкото по-дълбоко страдаш, толкова 
по-дълбок ще е и откритият от мене смисъл. Така че прави 
си сметката. 
Да се живее явно е опасно, явно и преди хората много са 
мрели – неумрял никой не е останал. Традицията трябва да 
се съблюдава.

ТЯ Не се грижи за традицията – и да не я съблюдаваме ние, тя 
ще ни съблюдава със сигурност. Не двубоят между живота и 
смъртта ме вълнува мене – природата ще се погрижи за него-
вия изход.

ТОЙ Че ако и това не те вълнува, какво друго ще те развълнува?

ТЯ Най-нелюбимият и най-омразен въпрос за мен беше друг: 
„Излязоха ли резултатите?“. Започна да ме питаш, след като 
и аз реших веднъж, веднага след последния си великденски 
оргазъм, да помърсувам като хората, забравила, че докато за 
мъжа сексът е сношение, за жената е отношение.

ТОЙ А аз ти го напомнях непрекъснато… 

ТЯ Безсилието и празнотата, настъпили веднага след оргазма, ме 
пришпориха. Уморих се да бъда морална – моралът уморява 
повече и от къщната работа. Толкова морална бях, че за нищо 
не ставах, на мъртва заприличах от морал – принципността 
ми изсуши душата. Нуждаех се от искрица грях, за да ме съжи-
ви, обратно към живота да ме върне, а ме налегна и гузна съ-
вест, че чрез мъртвилото в мен умъртвявам морала изобщо –  
всичкия морал на цялата земя.
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ТОЙ Не бой се – моралът е неунищожим като живота, и от жи-
вота по-неунищожим е.

ТЯ Трябваше да заживея краткосрочно в някакъв нов грях, за да 
мога да продължа дългосрочно в стария морал да живея. Но-
щите ми бяха пълни до пръсване със студени, безсърдечни 
сънища, в които зъзнех чак до зори – толкова неинтимна бях 
със себе си, а не знаех накъде и как. Знаех, че биографията ми 
няма да се справи сама, че ще се наложи да си направя кар-
мична корекция, да умилостивя някак кармата си. 

ТОЙ Ти и на мен попрехвърли от нея…

ТЯ Понеже аз не бях себе си, очаквах от теб ти да бъдеш, ти да 
станеш аз – просто за да съм, за да ме има някъде. Пък знам 
ли – може и душите да сме си разменили тогава. Имах нужда 
от животворна надежда, а ти ми даваше смъртоносно осъз-
наване. Драмата ми бе, че чрез теб осъзнавах нещата, преди 
да съм ги осъзнала чрез себе си, преди да съм готова да ги 
приема и понеса – бях станала голяма, без преди това да съм 
имала възможността да бъда малка. Подозирах обаче, че и ти 
не беше за доброто – само против лошото беше. Видеше ли на 
хоризонта лошото, начаса тръгваше срещу него. А аз мечтаех 
да видиш доброто и да тръгнеш след него. Светът ставаше 
рядко, съвсем рядко добър – само когато ти се усмихнеше. И 
то само за миг – колкото трае оскъдната ти усмивка. Можеше 
да разсъждаваш, но не и да ме разбираш. Така се разгневих, че 
веднъж ти разбих главата. И това беше добре – разчовечавах 
се, оскотях, но най-после излязох за миг от себе си. 

ТОЙ За да дойде на себе си, човек от себе си трябва да излезе 
краткосрочно, скритото вътре в него животно трябва да 
развързва от време на време човек. 

ТЯ Тогава съдбата ми нашепна стих на една пловдивска поетеса: 
„Сама и обща в себе си живея“. Мислите ми се прескачаха 
една през друга, сякаш играеха прескочи кобила. При един от 
прескоците те помолих да ми обясниш живота, ти отказа и аз 
запретнах ръкави и поли, отпуснах мераците и тръгнах да ти 
мъстя и отмъщавам за безчетните ти изневери. Семето ти бе-
лееше чак по Монмартър – като костите на героите по Шипка 
и Термопилите белееше. Мъже много и всякакви – между тях 
се случват и чукачи.

ТОЙ Случват се, значи?

ТЯ Бях все още млада, все още не си купувах сама цветята по праз-
ниците, все още се харчех. Грабнах първия срещнат. Беше свъ-
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сен, но щом ме мерна, начаса се усмихна. Имаше усмивка на 
гризач, макар че захапката му бе обратна. Не бяхме разменили 
ни поглед, ни дума – по миризмата ще да ме е усетил. Сигур-
но му замирисало на жена, на курва, на путка му замирисало 
и лицето му светна като калай на месечина. Деколтето ми бе 
дълбоко като мисъл и през него той надникна в мен. Не виж-
даше добре и направо си заби носа между циците ми. Беше 
много умен, професор по нещо си беше – беше късоглед, но 
разработваше микроскоп, който вижда в бъдещето. Ходеше по 
командировки из целия свят. Значи сексът ми обикаля с него 
земята и с него се връща обратно.

ТОЙ Ако знанието се предаваше по полов път, вече да си станала 
академик.

ТЯ Попитах го как се стига до смисъла, а той начаса ми го наби. 
Бях толкова, толкова разстроена, че веднага станах негова. И 
той стана за миг мой, но не защото беше разстроен, а защото 
беше в настроение. Настрои и мен – като китара ме настрои: 
притягаше, отпускаше, докато звъннах в неговия строй. Чу-
каше ме вяло, но се държеше много топло със себе си. Беше 
целият афродизиран, но курът му май не беше. 

ТОЙ Така е, когато психологията изпревари физиологията.

ТЯ Сексът му изпадна в смут. „Ако си падаш по меките, ще те 
побъркам!“, прошепна страстно в ухото ми, а аз хем се упла-
ших от тази му немощ, хем  се зарадвах. По едно време се 
разколебах, но беше вече късно – мъдете му бяха опрели на 
гъза ми и с мен беше свършено. Двете ми цици бяха като двете 
земни полукълба, а юмруците ми се свиваха и разпускаха като 
две обли таралежчета, които равномерно вдишват и издишват, 
вдишват и издишват, вдишват и издишват… Беше надвесен 
толкова близо до лицето ми, че ми скъсяваше въздуха. Погле-
дът ми се плъзна с безразличие надолу по бледата ми кожа. 
Путката ми бе като самотна врана, кацнала насред заснежено 
поле. В нея беше съсредоточена цялата самота на космоса.

ТОЙ Гледай ти – един нищо и никакъв орган, колкото пламък на 
вощеница, пък що нещо побира!

ТЯ Изпаднах в състояние на някаква весела глупавост, после ме 
обзе неохота към всичко – и към кур, и към смисъл. Радиото 
пеше тихичко:

Кичи, кичи, кичи,
але, але – чичи, чичи!…
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Докато се чукахме на задната седалка, от покрива на колата 
му точно над мене висеше и ритмично се полюшваше една 
изсушена заешка лапичка. Заешките лапички носят късмет, 
но в случая лапичката бях аз – и не се чувствах късметлийка. 
Всъщност не се и чукахме – чукаше ме той, а аз следях с 
очи полюшванията на заешката лапичка в ритъма на ханша 
му. Чак сега ми просветна и разбрах думите ти, че чукането 
е не чукане, а преход, преминаване от себе си в не-себе си. 
Бих предпочела да е обратното, предпочела бих, чукайки се, 
от не-себе си в себе си да преминавам. Но предпочитанията 
не питат хората и приклещена под чатала му, аз сигурно 
бях преминала в не-себе си, защото видях как астралното 
ми тяло напуска физическото и полита нагоре към лапич-
ката. От наслада ли, от огорчение ли избяга от мен, така и 
не разбрах. Висеше във въздуха и се полюшваше заедно с 
лапичката. Ако аз бях астралното си тяло, никога нямаше 
да се върна в старото си физическо тяло – щях да си потър-
ся някое по-добро. Бях толкова ненужна на себе си, че се 
подарих с лекота на първия срещнат, макар и само за час. 
Подарих му се – не му се посветих. Като мъж ти се посве-
щаваше едновременно на толкова жени, а като жена аз и на 
един мъж не смогнах да се посветя. Умерено отчаяните ча-
кат някой да им подари милосърдие, а свръхотчаяните като 
мен се себеподаряват от отчаяние. Бях нещастна, а той беше 
щастлив – при това само на един дъх, на едно дихание само 
от лицето му. Да можех, де да можех само така, затънала в 
нещастието си, да грабна един наръч от неговото щастие и 
да го понеса със себе си!

ТОЙ После?

ТЯ После ме дра и отзад.

ТОЙ Гледай ти – естет!

ТЯ Всичко беше като полусън. Дори болката от задната прашка 
беше нереална, защото, обърната по корем, вече не виждах 
заешката лапичка. А тя, нейната нереалност, придаваше реал-
ност на всичко – тя и мен самата реализираше. Какво да правя, 
като съм толкова сиротна – ти умееш да превръщаш знанието 
в съзнание, а аз не умея. Още щом проговореше, небесата се 
разтваряха, а от тях заешка лапичка провисваше. В колата му 
нямаше нищо, което да прилича на любов – смисъл търсех, 
а на кур се натъкнах, макар и кур академичен. Направих го с 
благословията на свети Августин. 

ТОЙ Светията?!
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ТЯ Лично той. В една гореща молитва той зове Господа Бога да 
го направи целомъдрен и послушен, но не веднага. След като 
цял светия може да отложи целомъдрието, защо да не мога 
и аз да го поотложа – по-голяма от светостта не съм. Пък и 
аз като светиите не кур – смисъл търсех. Знаех, че смисълът 
мъчи, но знаех и че точно толкова мъчи и безсмислието. А 
след като мъчат еднакво, да не би да са едно и също? След като 
потърсих смисъл, а получих кур, дали, ако потърся кур, няма 
смисъл да получа? 

ТОЙ Като нищо! Курът и смисълът са конвертируеми – обезсмис-
лят се взаимно, но и взаимно се осмислят. Отново всичко е 
на обратно – действителността става все по-недействителна, 
а недействителността – все по-действителна.

ТЯ Ще се загубя, ще се погубя аз в джунглата от тези недействи-
телни действителности и действителни недействителности. 
И общите ни нощи се лутаха така безпомощно между битие 
и небитие – винаги когато замръквахме заедно, на път от ве-
черта към утрото, някъде към полунощ, след полунощ някъде, 
много навътре някъде в нощта радостта попривършваше и 
започваше смисълът. Не исках да става така – иначе исках да 
става. Исках да обединя, да съединя радост и смисъл – ведно 
да ги споя исках. Исках да постигна една смислена радост, в 
един радостен смисъл да живея исках. Но колкото повече ис-
ках, толкова повече не можех. Смисълът постъпваше вина-
ги, когато радостта отстъпваше, и си отиваше винаги, когато 
радостта се завръщаше обратно. Такова чудо като радостен 
смисъл явно не съществува. Радостният смисъл беше нещо 
като чудовището Лох Нес – имаше го нейде в далечината, но 
поприближиш ли го, то се стапя безследно, на вода и въздух 
се обръща. Някакво непохватно и тежко, някакво неприми-
римо противоречие настъпи между мен и мен. Стана така, че 
смисълът, моят личен смисъл, който би трябвало да ме осмис-
ля, надвишаваше живота ми. Не се побираше, не се побираше 
смисълът на живота ми в живота ми. Аз обичам пламенно 
смисъла, но повече от живота не го обичам. Така захвърлих 
смисъла (или по-скоро той мене) и след нагона тръгнах. Тръг-
нах скромно и добронамерено – искаше ми се да съм девствена 
с всички, а това ми желание в кучка ме превърна без време. 
Беше девет без петнайсет, бях нещастна и ме валеше дъжд. 
А в колата му не валеше. Така че не аз – дъждът реши да го 
изчукам – аз само се подчиних на решението. Дори когато е 
безпроблемно, чукането създава проблеми – подменя отго-
ворността с отговора.
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ТОЙ Отговори много – свините да храниш с тях. Така че карай 
към въпросите.

ТЯ Защо, след като е всесилен, Твореца е вложил духа ни в така-
ва неблагонадеждна субстанция като плътта? Защо не е обез-
печил за духа ни едно по-надеждно, по-неуязвимо за греха 
убежище от тялото? Защо Създателя е създал злото далеч по-
артистично, по-живописно, по-мамещо от доброто?

ТОЙ Много питаш – значи, еволюираш, от кура към смисъла 
вървиш. А Бог беше ли ти спътник в този ти вървеж?

ТЯ Той беше някъде встрани, за някой друг път бе поотложено 
щастието. Не беше никога, но ставаше късно. Виждах какво 
става, но не разбирах какво ми се случва. Време беше да взема 
бича и коравата риза – за самобичуване време настана. Сама 
бях поканила дявола в душата си – сама трябваше да го про-
гоня. Завръщах се обратно в душата си, за да я прочистя от 
нечестивия. Пристъпвах бавно, боязливо пристъпвах: душа е 
това – не е харман! Страхувах се, завръщайки се, да не стъпча 
душата си, но се страхувах и да не би да стъпя на гнило – ду-
шата ми бе пълна с ями: една от друга по-дълбоки, по-непро-
гледни една от друга. Сега и тук бе толкова непоносимо, че 
за да се справя, трябваше да пренеса ума си другаде. А после: 
„Излязоха ли резултатите?“ в хриптящия ти глас. Щом чуех 
проклетия въпрос, получавах уртикария. А ти ми го задаваше 
всеки ден и час. 

ТОЙ Отвори ме, хубаво ме отвори ти мене тогава, но защо не ме 
светна?

ТЯ Боях се от тези резултати, на живот и смърт, на смърт се боях, 
но трябваше да си направя теста – цялата се вмирисах, на епи-
демия, на гибел замирисах цялата, след като се уплаших, че в 
някакъв чуждестранен хотел, в чуждестранна някаква кола, 
в чужда страст някаква съм прихванала май смъртоносната 
чуждоземна зараза. Защо, като се докоснат болната и здравата 
кръв, побеждава винаги болната? Защо болестта на болната 
кръв се влива в здравата и я поболява, а здравето на здравата 
не приижда в болната, за да я оздрави? Като те запитах, ти 
отговори: „Гъз глава затрива“. Знам, че с този въпрос на уста, 
със заразата, със смъртта в плътта си много ти харесвах.

ТОЙ Не ти ми харесваше – аз те харесвах – може би защото до 
смъртта се поприближи, на мене позаприлича чрез смъртта 
така, както не успя чрез живота да го сториш. На смъртта 
заприлича, а беше млада и вечна, вечно млада като вампир 
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беше. И путката ти беше вампирясала – вечно млада и све-
жа, витална, саморециклираща се путка, която и слисаната 
ми душа рециклираше.

ТЯ Защото душата ти бе на възрастта на путката ми – затова са се 
сработили. 

ТОЙ Докато резултатите се бавеха, смъртта посягаше все по-
недвусмислено към телата ни. Страхът от смъртта те пра-
веше още по-налична и похотлива, някаква нова и силна, 
анатомична достоверност ти внушаваше смъртта – имаше 
те и когато те нямаше. Ходеше непрекъснато по лекари – 
родители си търсеше. Всичко беше така безнадеждно, така 
обречено беше всичко, че нямаше смисъл да се предаваме. 
Настъпваше, пристъпваше на пръсти смъртта към нас, а ти 
придобиваше някаква непонятна сурова нежност, някаква 
студена и грациозна котешка ласкавост придобиваше – ус-
мивката ти стана кратка и ясна като зимен ден. А мен ме 
болеше. За себе си, само за себе си страдах аз, но с някаква 
немоя, с чужда някаква болка – сякаш я бях взел назаем. 
Спомням си как страстта ни нарастваше тогава. По-страст-
на, все по-страстна и по-страстна ставаше страстта ни, а се 
чукахме с безстрастието, с което си миехме зъбите. „Сексът 
е формалност“, казваше ти и се събличаше като на гинеколо-
гичен преглед. Бавно, отмерено – като че ли с всяка изхвър-
лена дрешка към мен пристъпваше – чак докато останеше 
по коса и кожа. После и косата, и кожата събличаше – чак 
докато по себе си останеше. 

ТЯ Аз съм свикнала да ме сънуват гола. Затова се събличам без 
свян.

ТОЙ Накрая и себе си от себе си събличаше със същото хладнок-
ръвие, за да легнеш като едно изящно нищо под чатала ми. 
Беше беззащитна и гола като око, а нощите ни нарастваха 
неудържимо – започваха още като се стъмни и продължа-
ваха чак до сутринта. Докато те чуках, по лицето ти пробяг-
ваше като филмова лента цялата еволюция – от чехълчето 
до гения, от първобитната пещера до електричеството, от 
злодея до роба. Ядра и атоми, мекотели, амеби, земновод-
ни, птици, примати се катереха пъргаво като циркови ак-
робати нагоре-надолу по биологичната стълбица, като че 
ли се надпреварваха и с Бога, и с Дарвин, а без да те е еня 
за изхода от надпреварата, сперматозоид по сперматозоид 
ти забременяваше с всички тях, с целия генезис, с Бог и с 
Дарвин забременяваше.
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ТЯ Да, цикълът ми все закъсняваше – при това исторически. 

ТОЙ Като навлизаше със студени, накъсани крясъци в оргазма, ти 
засмукваше като нянка палеца си и ставаше дете – от нищо в 
дете се превръщаше. После нагонът отново ни пришпорва-
ше неумолимо. Докато ти го вкарвах, ти питаше любопитно: 
„Какво имаш предвид?“ „Нещата са на обратно“, отговарях 
ти нехайно аз. Бледите ни тела бяха преплетени ведно, като 
лиани едно в друго увити. Приличахме на едно-единствено 
многоръко и многокрако двуглаво животно, което скимтеше 
тъничко от немощ. Мълчахме и двамата – всеки за свои си 
неща. Всичко беше налице в онзи миг – само смисълът липс-
ваше. Тогава закопнявах да срещна себе си в друг вариант, но 
не можех, защото вдишвах теб и теб издишвах. Питах се защо 
трябваше да те вдишвам, след като незабавно те издишвах.

ТЯ Ти и в дишането ли смисъл търсиш?

ТОЙ И в дишането, и извън него. Ти беше неизбежността на 
вдишването – и неизбежността на издишването беше ти.

ТЯ Смисъл съдържат само нещата, които по собствена воля мо-
жем да приемем или да отхвърлим – не и неизбежните неща.

ТОЙ Така настъпи първото пропукване – дихание след дихание 
осъзнавах, че ти беше жената, без която мога, но и жената, 
с която мога беше. Едно можене и едно неможене придру-
жаваха делничните ни чукания. Аз бях по-наплашеният – 
докато ти се страхуваше само за живота си, аз се страхувах 
и за нагона си.

ТЯ Не разбирам.

ТОЙ Ако беше мъж, щеше да разбереш. Работата е там, че болен 
хуй ебе, но окахърен – не. Сега усети ли кахъра ми? Докато 
се кахърях, ти ден след ден и нощ след нощ все по-уверено се 
превръщаше в универсалната жена, която я имаше и я няма-
ше в мен и извън мен, която ме вълнуваше и не ме вълнува-
ше едновременно. Така започнах да се отучвам да живея: за 
пръв път поисках да се самоубия – пепел и въздух да стана 
поисках. И се радвах, че имах теб до себе си. Всеприложима 
и мултифункционална си – ставаш за всичко, подходяща си 
и за живот, и за смърт.

ТЯ Стига ми за живот да съм подходяща.

ТОЙ Животът е примесен със смърт, което ме кара да мисля, че 
и смъртта с живот е примесена.
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ТЯ Не са ми по сърце на мен тези примеси. 

ТОЙ Твоята близост ме топли равномерно като радиация. За да 
се хвърли човек в реката, е нужен мост – това може да бъде 
и мостът между двама души. 

ТЯ По този мост и аз съм вървяла напред-назад, но за самоубий-
ство не съм и помисляла. Мислила съм си само за живот.

ТОЙ Всъщност и аз само за живот си мисля, но за живот, обратен 
на този, за живот вън от ситуацията. 

ТЯ Тогава промени ситуацията – издавай, поставяй, печели. 

ТОЙ И досега не знам кой Господ ме беше прекръстил веднъж, но 
някъде преди Адама още, някога, много, много някога, тол-
кова някога, че по-скоро никога напомня, когато влаковете 
правеха още пуф-паф, и още по-назад, когато хората бяха 
още животни, времето още не беше започнало, а секундите 
бяха кристалчета, равномерно застинали по ревера на га-
лактиката, мечтаех да напиша книга, по която да функцио-
нира целият свят.

ТЯ Напиши – стига да има издателски интерес, пазарна ниша сти-
га да има.

ТОЙ Не ги разбирам аз тези ниши, но добре, че не го направих – 
сега дума по дума цялата вселена след себе си към отвъдно-
то щях да повлека. Страхувам се само да не би да умра не за 
това, за което съм живял. В момента не мога да зная – само 
в предсмъртния си миг човек си е докрай себесъщ, само 
предсмъртният миг е миг наистина биографичен и лично-
стен, на себепознанието, на същественост миг. Представяш 
ли си: само миг смърт, а същественост – цяло безвремие. 

ТЯ Не си представям.

ТОЙ Е, няма как – трябва да пожертваш този свят, за да спече-
лиш другия – на две сватби едновременно човек не може да 
танцува. А изживяното от мен никой вече не е в състояние 
да ми отнеме – най-малко смъртта. Всичко, което съм из-
живял, което съм излюбил, изстрадал и изписал, е факт, 
действителност, минало, което веднъж завинаги се е сбъд-
нало, заседнало е непоклатимо в плътта на битието като нож 
в рана и не може да бъде нито премахнато, нито променено. 
Животът, земният живот, е поносим само гледан отвън. Са-
моубийството е жажда за повече живот – самоубива се не 
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онзи, който иска да умре, а онзи, на когото този живот не е 
достатъчен и иска да си набави друг – по-голям и по-исти-
нен, по-силен и по-вечен. 

ТЯ Възхищаваш ме, но не ме убеждаваш. А бих предпочела да е 
обратното – за мен убеждението винаги е било по-важно от 
възхищението. 

ТОЙ Възхищението, възхищението дръж, момиче, то е един-
ствената реална, единствената подобаваща цел. Постигнеш 
ли го, значи, ненапразно си пребивавала на тази студена 
земя, а успееш ли и да го съхраниш, значи към Божието си 
се приобщила.

ТЯ Възгеч. По-съществено от това да си спретнем някак си жи-
вота аз не виждам, а екстазът е враг на живота. Съществено-
то е земна, а не извънземна категория. Защото човек е земно 
същество. И е подвластен на социалните потребности, както 
е подвластен на физиологията си, на гравитацията както е 
подвластен. Дом, работа, кола, заплата, здравна застраховка, 
данъци, тиражи – ето ги същностите, които съставляват мо-
дерния човек – както земята се състои от елементите. 

ТОЙ Дом, казваш. А аз се чувствам бездомен – сякаш съм снесен 
в кукувиче гнездо. Ако безсмислието има име, то е моето. 
Затова ще го оставя тук, на земята – безимен, като растение 
безимен, ще продължа в извънземното. Страхувам се, че 
остана ли тук, като дойде моето време, мен няма да ме има 
в него.

ТЯ Само ако ти решиш да не останеш в него.

ТОЙ Остана ли, ще се наложи да заприличам на онези гъсеници, 
които се покриват със собствените си лайна, за да не бъдат 
изядени от хищниците. Затова мечтая да се заселя у дома в 
отвъдното – стига съм студувал в изгнание на тази мръсна 
като кръчмарска покривка земя. 

ТЯ И да ни оставиш сами?

ТОЙ Кои сте вие – ти и хората в бара? 

ТЯ Не. Този път аз и човекът в мене. 

ТОЙ Външният човек винаги се различава от вътрешния – само 
при животните външната страна отговаря стопроцентово 
на вътрешната.
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ТЯ Тогава значи съм животно. Говоря ти за това, че от два месеца 
съм бременна. 

ТОЙ Най-после! Но защо тъкмо сега, когато аз съм се запътил 
толкова далеч!

ТЯ Помислих, че ще се зарадваш – двайсет години чакаме това 
дете! 

ТОЙ Радвам се, радвам се, разбира се. Това дете винаги ни е липс-
вало. А да ти липсва един човек е страшно, непоносимо теж-
ко – почти толкова тежко, колкото да имаш един човек в 
излишък. Ти цял живот си ми липсвала – и цял живот в 
излишък съм те имал. Радостта ми е несъмнена, но тя с не-
радост е примесена – чоглаво ми е някак си, защото вече не 
го чакахме това дете. Или аз съм закъснял, или семката ми 
е избързала. Поради което, докато у мен е съзрявала една 
смърт, у теб един живот се е зараждал. Няма що: мечтата, 
която толкова години до задъхване преследвах, сега извед-
нъж ме подгони. 

ТЯ И съзряването, и зараждането са общи – те принадлежат вече 
на трима ни. Не ти остава нищо друго, освен да размениш 
една стара смърт срещу един нов живот. Така изисква не само 
природата, в която аз вярвам, а и Богът, в когото вярваш ти. 
Тук Бог и природа ще се обединят, за да разчистят пътя на 
пристъпващия живот, да разменят смъртта срещу надеждата. 

сигналната камбанка иззвънява.

ТЯ (влизайки в бара.) Знаеш ли каква е разликата между тях (Сочи 
към вътрешността на бара.) и нас? Когато на един германец 
нещо не му харесва, той запретва ръкави да го промени. Ко-
гато на един българин нещо не му харесва, той предпочита да 
го заобиколи. Дори това нещо да е самият живот. 

ТОЙ (останал сам.) Господи, колко скандали, колко взаимни об-
винения и заплахи за развод, колко прегледи и лекарства 
заради това пусто бездетие! Животът, който изтичаше от 
мене, се превръщаше моментално на смърт – сякаш хвър-
лях семето си на камък. И будувахме, и студувахме, и гла-
дувахме, и пирувахме с мечтата за едно дете, което все не 
идваше и не идваше. Трябваше да поема към небитието, сам 
на себе си да отмилея трябваше, за да се превърне мечтата 
в плод. Как се радвам само! И как не се радвам. Пристъпва 
всеки ден и час, всяка минута пристъпва към мен детето, 
подритва нетърпеливо с прозрачни хрущялни крачета – чак 
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докато пръсне усмирителната риза на утробата. И какво ще 
намери, какво ще завари, докосвайки с ходило земята? Един 
баща на задния вход, един заровен като плъх в боклуците 
стареещ мъж с недостъпни, с несъстоели се благодеяния, 
с никому ненужни книги, с ненужни размисли, с ненужни 
вълнения – една кръгла като нулата ненужност. Старост ме 
е налегнала – колкото ранна, толкова и дълбока. Остарявам 
с часове, а желанията ми все така млади си остават – и даже 
още по-млади стават желанията ми. Стар съм като самата 
природа и като самата природа преизпълнен с млади жела-
ния. Най-младото от тях е да пристъпя тутакси в отвъдното. 
Хайде да дам един шанс на по-доброто, хайде да не наказвам 
със себе си едно неродено създание, хайде да го освободя 
от едно бащинство, което само тъги ще му носи. Ако мен 
ме няма, детето ми няма да бъде свряно в задния двор – ще 
бъде хора като хората на фасадата. Тя ще го направи такъв: 
човек, който като хората ще си плаща сам сметките в бара, 
и всяка платена сметка ще бъде една малка лична победа. 
Тези малки ежедневни победи са градивните камъни на об-
ществото – сумата от тях прави голямата победа, наречена 
Живот. Съзнавам, че правото да имаш дете е толкова екзис-
тенциално, колкото и правото сам да бъдеш роден. Ето защо 
дете аз ще имам – няма да ме има само то. Аз моята съм си я 
свършил преди два месеца – то вече е тръгнало на среща със 
света – не му трябвам аз вече, за да се появи под слънцето. 
Така че, напускайки света, аз ще разчистя пространство за 
един бъдещ човек, който ще изживее, ще доизживее и моя 
неживян и недоизживян живот.

ТЯ (Подслушала отново на вратата монолога му.) И като се роди, 
аз какво ще му кажа? Много здраве от баща ти, който за твое 
добро си замина преди някой друг месец безвъзвратно! И за-
ръча да поживееш и за него. Така се разделят с живота само 
героите: те умряха, за да живеем ние! Само че никой не пита 
продължаващите да живеят дали предпочитат да бъдат на-
товарвани със саможертвата на пожертвалите се за тях. Ето 
защо аз имам едно друго предложение: вместо да загиваш за 
бъдещето си дете, да се опиташ да поживееш за него. Зная, че 
това е по-трудно, но като съвестен баща ти дължиш на детето 
си този жест.

ТОЙ Какъв ти жест – че това, което съм, ще бъде само прокоба 
за детето!

ТЯ Нека тогава то реши дали е така, почакай то само да ти каже 
дали предпочита да се самоубиваш, за да бъдеш по-добрият 
баща. Каже ли ти го, никога не е късно да го направиш, но не 
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решавай ти вместо него. Не мислиш ли, че е подличко да ста-
неш баща, а да не останеш такъв?

ТОЙ Късно е, късно е да ставам и да оставам каквото и да било – 
закъснявам вече.

ТЯ Животите не закъсняват – закъсняват само влаковете. Човек 
е сбъднатост, а не несбъднатост!

ТОЙ При мен е май обратното. Аз съм сбъдвал досега – ти сбъ-
двай от сега нататък. Бавно, все по-бавно и по-бавно живея 
ден след ден – толкова бавно, че живеенето ми по-скоро на 
умиране прилича. А некролозите, налепени по улици и пло-
щади, са сякаш живи хора, забодени с карфици по градските 
сгради и стълбове. 

ТЯ Ще те наумирам аз тебе! Почакай поне да поправим колата!

ТОЙ Какво му е лошо на умирането – в Кремиковци да не е по-
добре! 

ТЯ Ако животът ти е безинтересен, постарай се да си го направиш 
интересен. Успееш ли, може и той теб интересен да направи. 
(Бърка енергично в чантата си, тършува нервно, вади и раз-
листва някаква опърпана книга.) Чуй, чуй какво си писал още 
преди десет години в София още (чете.): „Съизживяването, 
съзнателното участие в чуждата съдба е уникална привилегия 
на човека. Няма животно, няма друго живо същество, способно 
да се вживее, да се превъплъти и претвори в съдбата, във въл-
ненията, в същината на ближния. Човекът е човек дотолкова, 
доколкото притежава тази способност, и нечовек дотолкова, 
доколкото не я притежава. Най-безспорният човек е Христос. 
Но не защото нахрани като факир с две нищо и никакви риби 
сума ти народ, а защото успя да се вмести, да се вживее в глада 
му, без сам да изпитва непосредствено този глад, т.е. успя да го 
изпита вторично, метафизически, без да го е изпитал първич-
но, физически. Този вълшебен, този свръхестествен преход от 
физическото към метафизическото и обратно съдържа, носи в 
плътта и безплътието си формулата на очовечаването. Разби-
раш ли сега защо, за разлика от тебе, аз не считам себе си за дете 
на дарвинизма? Защото не мога да си представя как родоначал-
ната амеба ще да е извървяла с лъжекрачката си непосилния път 
от първичната локва до д-р Фаустус. Сега вече схващаш защо, 
макар и сврян в задния двор на цивилизацията, предпочитам 
да си живея със самочувствието на потомък на богове и богини, 
отколкото като продукт на чехълчета и протоплазми. Ортак в 
това ми живеене е сам Богочовека. Той наруши границата меж-
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ду себе си и тълпата, но без да се разтвори в нея, съумя така да 
се себераздаде, че да не стане просяк. Нарушаването на грани-
ците е единствената форма на живот, която приляга на човека. 
У животното изживяването е самоизживяване, у човека само-
изживяването е съизживяване. Човекът е човек не защото про-
никна в космоса – в космоса ние можем и цяло стадо маймуни 
да изпратим, но от това те няма да станат по-малко маймуни и 
повече хора. Защото никоя от тях не е в състояние да преодолее 
космическата дистанция, милионите светлинни години, които 
я делят и разделят от съседното същество, от глада и студа, гла-
дуващ и студуващ на съседния клон. Разделят я не физически и 
дори не исторически – онтологически я разделят. И най-чове-
коподобната маймуна не е способна да преодолее тази пропаст 
от себе си до не-себе си – това качествено различно движение 
е достъпно само за човека. Човекът е единственото създание, 
което полага усилия, които нямат отношение към физическото 
му оцеляване, които не служат на инстинкта му за самосъхра-
нение, а служат на ближния, единственото същество, способно 
да напусне приживе себе си, за да се всели в друго създание – 
живо или мъртво. Аз, съвременният модерен човек, съм сляп 
с хилядолетната слепота на Омир, кървя с раните Христови, 
куцам с вековната куцота на Байрон и Лермонтов, самоубивам 
се с изстрела на Ван Гог, умирам всеки час и миг със сифилиса 
на безбожника Ницше. Нещо повече: ако съм достатъчно човек, 
човек в Божия смисъл, аз мога да изстрадам техните страдания 
по-драматично и от тях самите. И забележи: да го направя не 
по дарвинистки и марксически път, не под диктата на някакъв 
обективен, външен императив, а по силата на субективна, на въ-
трешна необходимост. Това ме сродява с Христос – и Неговата 
доброта е плод на свободен съзнателен избор. Можеш да бъдеш 
добър и поради малодушие, но това не е убедителна, не е Хри-
стова доброта, а доброта обстоятелствена, не твоя кауза, не дух 
и плът, не твое лично постижение, а давление на външни сили. 
Всичко, което идва отвън, е съмнително – несъмнен е само по-
ривът, вътрешното отношение. Христос е вседобър и добротата 
му е автентична, защото не е заставен от библейския морал, а 
сам е избрал да бъде добър – можеше да избере и обратното. 
Добър е, с други думи, не от безсилие, а от сила. Преставяш ли 
си какво щеше да стане с човечеството, ако със силата, с която 
е добър, бе решил да бъде зъл?! Тогава съизживяване нямаше 
да има – щеше да има само дидактика, принципност, морал и 
прочие сурогати. От което следва, че и мен нямаше да ме има, 
защото нямаше да я има и литературата, която съм. А нямаше 
да я има, защото литературата е цяла-целеничка съизживяване. 
Няма несъизживяваща литература, както няма и съизживяваща 
кибернетика. Литературата има една-единствена мисия: да ни 
свързва със съчовека. Музиката пък ни свързва с космоса“. 
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Ти, лично ти си я писал тази ода на съизживяването. Но съ-
изживяването предполага живот, да съизживява може само 
живият – не и мъртвият. Живият може да съизживее живота 
на друг жив, но мъртвият не може да съизживее смъртта на 
друг мъртвец. Разбираш ли? Да живееш, да живееш трябва –  
не да умираш! Иначе одата на съизживяването в ода на съ-
умирането ще се превърне.

ТОЙ Как съм могъл с толкова малко думи да изпиша толкова 
много глупости! Само това за литературата и за музиката 
е вярно – всичко останало е измама. Музиката е най-пър-
вичното изкуство и като такова – най-малко творчество на 
автора и най-много продукт на средата. Музика се съдържа 
и в първичната природа – звукът, звуците са съпровождали 
и първия взрив, и животинското царство дълго преди поя-
вата на човека, но думите, словата не са ги съпровождали. 
Те не са геология и зоология – те са човешка кауза. Човек е 
взел звуците от околната среда – от бученето на реките, от 
тътена на вулканите и гръмотевиците, от рева на зверовете 
и песента на птиците – и ги е превърнал в тонове, в сонати 
и кантати ги е превърнал, но думите природните стихии и 
животинските твари не са му подсказали. Възникването на 
музиката аз мога да си представя и без Божия намеса – като 
съавторство на природа и човек, словото обаче е очовеча-
ване, спуснато ни свише. А иначе какво ти съизживяване, 
след като вероятността да не съм на този свят е милиарди 
пъти по-голяма от вероятността да съм.

ТЯ Да, но ти си. И това, че си, съдържа императива да бъдеш. Не 
заради литературата, а заради самия живот. Защото дори в 
началото да е било по библейски словото, последна дума имат 
винаги червеите. Ти си природоизбран – чрез теб животът се 
осъществява и ти не можеш, ти нямаш моралното право да го 
изоставиш насред пътя, да го върнеш обратно на смъртта, на 
мъртвилото, от което се е зародил.

ТОЙ От мъртвило може само мървило да се зароди – животът 
е дар Божи, който нито започва, нито свършва с червей. 
Така че – какво ти връщане! След като не мога да живея 
така, както желая, по-добре изобщо да не живея. Това би 
значело да живея не собствения си живот, а живот на дру-
ги хора, да свърна от пътя си и да премина от фазата на 
умиране към фазата на оцеляване.

ТЯ Чак толкова много не искам – искам само да си! И да бъдеш 
винаги, винаги да останеш на един поглед разстояние от мен. 
Дори да не можеш да промениш този свят, можеш да се раз-
бунтуваш срещу него, а бунтът също предполага живот.
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ТОЙ За теб всъщност би трябвало да бъде все едно дали съм вече 
умрял, дали умирам сега, или дали ще умра в бъдеще – спо-
ред твоето атеистично съзнание, независимо от момента на 
смъртта си, аз ще бъде еднакво дълго, еднакво вечно, еднак-
во непробудно мъртъв. Работата е там, че животът ми ме 
притежава, а не аз него. А аз не обичам да съм притежаван. 
Животът ми ме живее така, както литературата ми ме пише –  
против волята ми. Грешал съм неведнъж, грешал съм мно-
го и тежко, но е грешало само тялото ми – мисълта ми все 
безгрешна си оставаше. И цялата Библия нищо не струва по 
морал пред мозъка ми. Ще ми се да вярвам, че като пристъпя 
в царството Му, Всевишния не по тялото – по мисълта ми ще 
ме съди. Тогава изведнъж ще обеднея откъм грехове и ще ми 
се въздаде подобаващо – благодатта Божия ще ми се въздаде. 
Но там, отвъд, на небето, а не тук, на земята. Тук аз живея не 
като чувство и мисъл, а като рефлекс – така, както опашката 
на змията още мърда и след като главата  е смазана. Аз вече 
съм се предал – само животът ми се двоуми още. Не иска, все 
още не иска да приеме животът ми, че земята е убежище на 
безнадеждността – приют на надеждата е само Господ Бог. 

ТЯ Какъв ти Бог – та Той е Бог на живота! Такъв Бог, Бог на само-
убийците, няма! 

ТОЙ Вече попитах душата си – душата ми знае повече от мен. И 
знаеш ли какво установих? Колкото пὸ наближава смърт-
та, толкова пὸ нараства вярата ми в Бога. И безверието ми 
в Бога нараства. Все повече вярвам в Бога и все повече се 
съмнявам в него, приближавайки смъртта. Съмнявам се в 
Неговото присъствие – и в Неговото отсъствие се съмня-
вам: две съмнения една вяра правят. Всичко, всичко нара-
ства в края на живота – и лицевото, и обратното. А това ме 
изпълва със спокойствие – не с безпокойство. Ужасът на 
смъртта е въображаем, ужасът на живота – действителен. 
Смъртта, само смъртта ще ми върне сигурността, която 
животът ми отне с раждането. Знаеш ли, от всички народ-
ни песни, които съм пял и слушал като малък, споменът 
ми е съхранил само една:
Че ми е драго, Радке ле,
кога човека обесят,
ризата да му се белее,
перчемът да му се ветрее…
Ще послушаш ли тогава мълчанието ми – както сега гласа 
ми слушаш?

ТЯ Луд човек! Психар! Не искам и да те чуя! Намерил си какво да 
запомниш! По-добре да беше запомнил „Зайченцето бяло“. 
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Егати народът, егати песните му! Значи, за да можем да се по-
радваме на ненагледната красота на белеещата се риза и вет-
реещия се перчем, трябва само да обесят човека – колко му 
е! А ако няма обесен, трябва в името на красотата ние да се 
погрижим да го има! Само некрофилен народ може да запее 
подобна народна песен! 

ТОЙ Успокой се – може и да се е самообесил. А пък може и да е 
алегория, може като намек за безсмъртие да се разбира…

ТЯ Безсмъртие, което се себелегитимира чрез перчема и ризата на 
мъртвеца? И още нещо: кой нормален човек сравнява смъртта 
с невеста?! А в България го прави не един човек – цял народ 
го прави! Прави го многократно в народния си епос – в куп 
народни песни смъртта се появява, предрешена като гиздава 
невеста. Че невестата е нещо мило, нещо хубаво, нещо опти-
мистично – тя предвещава живот, челяд, бъднини. Да я вка-
раш в ролята на смъртта, значи самия живот да усмъртиш!…

ТОЙ Абе знае ли се… Казах ти, че може да е и алегория, а алего-
риите са деликатна материя. Но разбирам гнева ти – то на 
мен не ми е лесно с мен, та камо ли на теб с мен…

ТЯ Боя се, че разговорът ни с твоята лудост ме заразява. Думите 
ти страх от размисъл внушават. Аз и със собственото си без-
силие, и със злото бих се примирила, бих си запушила ушите 
за всичките ти литературни и философски халосвания, ако не 
бяха те стъпала надолу към смъртта.

ТОЙ Аз бих казал нагоре към смъртта… Нейната близост не 
само ме окриля, а и ме прави сантиментален и зъл. Ставам 
все по-чувствителен – плача дори на реклами. Усещам как 
олеквам. Всички икони в църквата ми станаха сестрици, а 
денят на Богородица ми заприличва – нейното окахърено 
лице носи като маска денят ми. Погледна ли нагоре, устано-
вявам, че посоката е вярна – отдалечеността на небето вече 
не го прави недостижимо, а му придава убедителност. Вече 
нямам мечти за сбъдване – в перманентна несбъднатост жи-
вея. Цялата ми надежда изчезна изневиделица и безследно –  
сякаш месечината я бе глътнала. Май чакрите ми са се раз-
местили – ту хормоните ми изпреварват мислите, ту мисли-
те – хормоните. Опитах се да удавя мъката си в алкохол, но 
само я наквасих. И светена вода, отмиваща греховете, не от-
крих. Забравих за миг себе си, и за миг се почувствах добър. 
А ако забравя завинаги себе си, няма ли завинаги добър да 
стана? А ако изключа себе си от света, дали няма и той по-
добър да стане? Искам да запазя едно празно кътче в душата 
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си – за всеки случай, но не зная как да го сторя: лехичка в 
гробището човек може да си резервира приживе, а местенце 
в душата не може. Един мой герой убиваше наред хората, за 
да освободи света от злото, което поне някои от тях носят. 
На финала на последния ми роман героят влиза в кръчмата, 
извиква: „Господ да ви убие!“, вади пистолет и разстрелва 
всички. След което извиква: „Да живея!“ и разстрелва себе 
си. Като препрочетох снощи ръкописа, усетих куршума му 
в плътта си и някак си ми олекна. Дали ми е добре, или ми е 
зле, сам не зная – и добре, и зле ми е навярно, но че ми олекна 
някак си, не ще и дума. Осъзнах, че Светият дух е необятен, и 
аз ще си правя каквото си искам. Експериментирайки с жи-
вота си, човек умножава живота. Измих си очите, погледнах 
отново света и се запитах: Ако аз съм аз, онзи, когото съну-
вам като себе си, кой е? В обзелата ме лекота си спомних, 
че когато на мама  ставаше много тъжно, тя не плачеше, 
а месеше хляб. И когато много хубаво  ставаше, пак хляб 
месеше мама. Докато аз се държах безпомощно за полата  
и се чудех дали да повярвам в доброто или в злото, мама ме-
сеше и месеше. Хлябът, месенето на хляба я вкарваше в едно 
ново майчинство – сякаш ставаше майка на цялото битие. 
Само това  всемирно майчинство ме спира да повярвам, че 
човешката душа е най-мръсното място на света. 

ТЯ А ти, какво ставаш ти? Гробар на битието, дезертьор, живото-
убиец, предател и на майчинството на майка си, и на собстве-
ното си бащинство. Виж се – жив си, а на мъртъв приличаш. 
Като ми каза снощи: „Отивам да спя“, лицето ти беше така 
пусто и празно – сякаш не да спиш, а да умираш отиваше. 
Дори вялото ти „лека нощ!“ като „лека пръст!“ прозвуча. А 
сутринта се събуди бавно – като че ли изпод земята изпълзя. 
И защо – нали аз съм с теб!

ТОЙ С мен си, с мен. Толкова с мен, че дори когато мълчеше, мъл-
чеше с моя глас, с моите звучно неизречени думи бе населено 
мълчанието ти. В неговата власт и двамата станахме чувст-
вителни като клитор. Когато те докосвах, моето докосване 
съдържаше твоето. Когато ти ме докосваше, ставаше обрат-
ното. Беше ми чужда, но с някаква топла и интимна, близка 
и позната отчужденост – чужда като собственото ми отра-
жение в огледалото. И като собственото ми отражение в ог-
ледалото своя. Вместо да казвам „боли ме“, можех да казвам 
„боли те“. Все същата болка е. И което е най-важното, във все 
същия човек. Защото от човека зависи – не от болката. Една 
и съща болка в различните хора боли различно. С мен си ти, 
но аз с мен си не съм. Като тръгвах снощи да спя, да умирам 
като тръгвах, изведнъж се запитах дали Бог е бил дете и дали 
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е приличал на мене в моряшкото костюмче от старата черно-
бяла семейна фотография.

ТЯ Едва ли – там ти носиш значка „Млад граничар“ на реверчето.

ТОЙ Докато се питах, случайно и неслучайно погледите ни се 
срещнаха. В лявото ти око блестеше някаква вечна тайна, в 
дясното – друга, по-малко вечна.

ТЯ Значи очите са не огледало на душата, а нейно скривалище. 

ТОЙ Видях как си свали перуката и я надяна върху глобуса на бю-
рото ми. И цялата земя изведнъж заприлича на главата ти. 
Отиваше , отиваше  на нашата планета на теб да прилича. 
На мен пък ми отиваше да се отдалечавам от нея. Ти беше 
цялата планета, а аз – цялата  отдалеченост. И знаеш ли 
какво сънувах в тази си самост? Цяла компания мъртъвци: 
жени и мъже, стари и млади, познати и непознати.

ТЯ Отврат!

ТОЙ Напротив – всички бяха много красиви, но с някаква про-
винциална и сладникава, с някаква момичешка красота – 
като евнуси красиви бяха всички, а аз ги сънувах и един по 
един, и вкупом. Поотделно и заедно ги сънувах, но не ги 
сънувах целите – само душите им сънувах. Много е странно: 
преди години, когато пращях от здраве и сили, сънувах само 
задници – сега само души сънувам.

ТЯ Че как се сънува душа?

ТОЙ По-лесно и от тяло. Беше по-скоро на разсъмване – или по-
скоро на свечеряване беше. При всички случаи беше някъде 
между деня и нощта. Знам го със сигурност, защото тогава 
живеех от двете страни на светлината – сякаш се раждах и 
умирах едновременно. Безпричинно живеех – и паралелно. 
Нищо не бе породило желанието ми да живея от двете стра-
ни на светлината, нищо не го подхранваше, но и нищо не го 
възпираше. Беше ми уютно и леко да живея безпричинно и 
безцелно като растение – нямах часовник, но имах времето. 
И изобщо имах, каквото нямах, и нямах, каквото имах. С 
един куфар надежда в ръката живеех, а под краката – облак 
вместо земя.

ТЯ Че то и сега е така…



- 182 -

Димитър БочеВ

ТОЙ Нейде по средата на пътуването от земния към извънзем-
ния, към надземния ми сън пътят ми се пресече със зората. 
Реалността се огъваше безпомощно под напора на предста-
вите ми. После стана дълбоко и тъмно като в началото на 
света, вечност и мигновение се кръстосаха, а сред тинята на 
всеобщото мълчание едно звънко детско гласче изведнъж 
запита: „Тате, защо ние сме родени, а другите – не?“. Не-
надейният въпрос оживи компанията. „Бъди безсмъртен, 
докато си жив, сине!“, отвърна запитаният баща. Ако носех 
шапка, щях да я сваля незабавно! Всички бяха на небето и 
всички наричаха небето дух. Имаше дори един пастор ръ-
коблудец – и той на небето дух казваше.

ТЯ Значи все твои хора.

ТОЙ И твои имаше. Един материалист например. Докато се чудех 
извънземно или земно беше той, материалистът ме успо-
кои: „Абе в крайна сметка всички сме подземни“. Уж всички 
бяха мъртви, а колкото по-мъртви бяха, толкова по-живи 
изглеждаха. Пък знам ли, може да е било и обратното: кол-
кото по-живи са били, толкова по-мъртви да са изглежда-
ли. Вероятно са живеели чрез смъртта си, а чрез живота си 
са умирали. Подозирам го, защото виждам, че животът ми 
вреди – навсякъде ме боли по малко, а главата – още по-мал-
ко. В младостта ми, когато пращях от здраве и сили, беше 
лесно да не вярвам – атеизмът, упованието в материята бли-
каше на талази от коравото ми тяло. Вярвах изцяло в тялото 
си, защото на него не му трябваше дух, за да бъде налично, 
за да е. Така или иначе в съня ми всички се умъртвяваха и 
се оживяваха взаимно като на шега. Пък може и полушега 
да е било, да са били полумъртви с мъртвите и полуживи с 
живите. Тяхна си работа.

ТЯ Лошо е, че става и твоя.

ТОЙ За мен е важно, че всички празнуваха. Бяха се скупчили 
около масата като държави около океан, а безсмъртието бе 
изписано по челата им – като хлебарки, надживели атомния 
взрив, бяха всички, но празнуваха, празнуваха ненаситно. 
Между тях имаше и няколко светии – единият беше май 
американец. Не беше черен, но и достатъчно бял не беше.

ТЯ И цялата тази бъркотия ти наричаш святост?! 

ТОЙ И Бог беше там – вече като възрастен. В края на празнич-
ната трапеза като изпъден седеше, седеше извън празника, 
но беше в центъра на съня ми. И като че ли, колкото повече 
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го сънувах, толкова по-действителен ставаше Бог. Действи-
телност и недействителност съжителстваха в образа Божий 
като смъртта и живота в плътта и духа ми. Тогава осъзнах, 
че и да загубя мимоходом в живота Бога, сънят ми ще ми го 
върне непокътнат – в гънките на чаршафите ще го спотаи и 
съхрани сънят ми. Като че ли дочул тези ми мисловни тре-
воги и надежди, Бог изведнъж се изправи и каза: „Отвори 
си очите, събуди си душата – човек за човека е огледало!“. 
Веднага след тези му думи изневиделица ме жилна някакво 
насекомо. Господи, и тук ли ги има, и тук ли са по 20 мили-
она на човек, и тук ли зрънцето ориз е генно по-богато от 
искрицата щастие? И ако е така, защо беше целият преход? 

ТЯ За разлика от теб, аз почти никога не сънувам. А ако все пак ми 
се случи, сънувам точно онова, което е станало през деня. И го 
сънувам точно така, както е станало наяве – без ни най-малки 
отклонения от преживяното, от спечеленото, от похарченото. 
И изяденото и изпитото сънувам – хапка по хапка и глътка по 
глътка. Добре че при теб не е така – сънищата ти щяха да се 
състоят само от престои в задния двор. И от смърт.

ТОЙ Смърт, от която аз ще спечеля Бога, а ти едно прозрение ще 
спечелиш. Нали знаеш извечната мъдрост: докато живите за-
тварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите. 

ТЯ Предпочитам във вечна слепота да тъна, отколкото на тази 
цена да прогледна.

ТОЙ Друга няма – подсказа ми го и краят на снощния ми сън. 
Към края си мътните ми сънища винаги се поизбистрят, 
но този беше бистър като аквариум. Сънувах как ти махам 
оптимистично с бяла везана кърпичка от дъното на про-
паст: Довиждане, довиждане – до другия на мен наречен, 
но ненаселен от мен живот! 

той бърше непрекъснато ръцете, лицето, челото и тила си с бяла 
влажна кърпа.

ТЯ Все така обилно се потиш и потта ти все така на гнило мирише – 
сякаш гниеш отвътре.

ТОЙ Сигурно е от лекарствата. Като ги вземах последния път, зър-
нах за миг как сянката Божия пропълзя бегло по асфалта.

сигналната камбанка иззвънява отново и тя тръгва към бара. 
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ТЯ (влизайки в бара.) Те са животоспасяващи. Обещай ми, че въ-
преки това ще ги взимаш редовно.

ТОЙ И още как! Особено след като са животоспасяващи. (Про-
дължава вече в нейно отсъствие.) Макар че вчера сключих в 
една международна, във вселенска някаква финансова ком-
пания комбинирана застраховка за живот и смърт. Значи 
вече не съм бита карта – от сега нататък и в единия, и в 
другия случай ще съм все на далавера. Една далавера, която 
се нарича живот, и друга една, която смърт се нарича. Още 
в първа младост, в началото на живота още Тео Бочев уста-
нови в стихотворението си „Диалектика“: „Всеки ден ставам 
с ден по-малко,/всеки ден ставам и с ден повече“. Само след 
миг диалектиката ще ме задвижи, за да превърна поезията 
на Тео в действие – ще стана повече от всякога.

този път тя се забавя вътре по-дълго. той вади от джоба си флакон 
с таблетки, изсипва ги в шепата си и ги поглъща с остатъка от 
бирата. 

ТОЙ Входът е заден, но бирата е първокласна – такава освежава-
ща бира не съм пил. Хубав вкус ще взема със себе си на път 
към изхода.

ТОЙ (отива до телефона, набира някакъв номер.) Аз съм тук.

той се свлича мълчаливо с подкосени колене. тя излиза и го намира 
мъртъв до апарата. от висящата над него слушалка долита сиг-
налът свободно. тя я окачва обратно на телефона. Затъмнение и 
край.

П.П. Стиховете в началната реплика са на валери Петров. 


