
СТРАХ 

Ъгълът. Винаги се боя. Да не излезе колата. Черна лимузина. 

Сгъстен мрак. Да не ме връхлети. Да не легне отгоре ми. Да не се 

слея с асфалта. 

Страх. Кожата ми се превръща в страх. Очите ми свикват с 

нищото. Взират се. Всъщност взира се нищото. Страхът ме е 

издълбал. Аз съм статуя от страх. Постамент. За черната 

лимузина. Вече е легнала върху мене. Премазала ме е и 

опитвам с връхчето на езика си асфалта. 

Мокър е. Заплакал съм. Всъщност винаги съм плакал. 

Предусещал съм този миг. Движел съм се винаги с лимузината 

върху рамото си. А всъщност искам да отида на Витоша. Но не 

мога. Ъгълът ме спира. Черната боя. Сепвам се: полепнала е по 

мен. После поглеждам отдолу. Виждам каросерията - едно 

безнадеждно охлузено, погребално небе. И колелата - отиват на 

бал. Тя отива на бал. Винаги мисля за нея като за тя: висока, руса. 

Само очите й са черни - като каросерията. И от тях наднича 

мрак. Балът е на Витоша. Идва от друга посока. Идва винаги до 

ъгъла. Където стоя аз. Всъщност винаги съм бил тук. Имам 

чувството, че съм се родил на ъгъла или че пъпът ми е бил хвърлен 

тук. Родил съм се и веднага съм видял черната лимузина. Не, първо 

съм видял лимузината и сетне сьм се родил. Затова съм се родил. 

За да ида на Витоша. И да срещна... 

Страх. Тая страх. Страхът ми е с цвета на черната лимузина. 

Има джанти, номер, каросерия, колела, шофьор - тя. И черни 

очила. За да вижда мрака. И да 

кара като луда към него. Всъщност вижда само мен.^И винаги е 

изниквала иззад ъгъла. Имам чувството, че се е родила на него. В 

черна лимузина с черни очила. Или че пъпът й е бил хвърлен тук. 

За пръв път се е родила и ме е видяла. Или първо ме е видяла на 

ъгъла и сетне се е родила. Родила се е заради мен. За да иде на бал 

- на Витоша. И да ме срещне... 

И тя се бои. Мракът я е издълбал отвътре. Да не изляза аз. 

Черен от страх. Пешеходец. С очи, сгъстени от мрак. Да не ме 

връхлети. Да не легне отгоре ми. Да не се слея с асфалта. Трябва 

да се наведе. Трябва да ме види. А тя не иска това. Защото ще 

види себе си. А тя иска да отиде на Витоша. Да се роди. Иска да 

хвърли пъпа си на... 

И аз не искам да я видя. Защото ще видя себе си. А искам да 

отида на Витоша. Да се освободя веднъж завинаги от страха. Да 

хвърля пъпа си на... 

Така ни намират - вкопчани на ъгъла. Аз - с обезумели от 

ужас очи, тя - с черни очила в черна лимузина. Застинали, 

вкочанени - още откакто сме се родили. И никой не се решава 

да премине. И Витоша остава на прах. И няма никакъв ъгъл и аз 

си стоя у дома, тя също си стои у дома, и няма никаква черна 

лимузина, и няма никакъв страх. 
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ЖРЕЦ НА НОЩТА 

Ъгълът. Стоя. Зад него има друг ъгъл. Ще го пресека. И ще 

побягна. Ще се удължа. И колите ще профучават край мен. Няма 

да остана нито миг повече в стаята. За нищо на света. Ще съм 

свободен. Ще се шляя. И ще забравя, че имам дом. Никога няма 

да се завърна. Ще живея на булевардите. И ще спя в колите. 

Краката ми ще се превърнат в колела. 

Пресечка. С чувството, че влизам в родния си дом, 

пресичам. Кварталът ще бъде стаята ми. Центърът - холът. Ще 

живея на гарата. Стъпките ми ще отекват по улиците. Никога 

няма да престана да крача. Ще се превърна в... 

Няма да лежа. С прибрани ръце и очи, вперени в тавана. 

Никога няма да погледна таван. Небето ще кълве вътрешностите 

ми. Очите ми ще се сраснат с него. Ще бъда брат на 

светкавиците. Дъждът ще ми бъде любима. А ангелът ми ще ме 

води напред. Ще си създам най-обширния дом, в който може да 

се живее. Целият свят. И ще изчезна... 

Ще се залича. Няма да имам биография. Ще имам подвижен 

адрес под небето. Ще се събирам с колите. Вечер ще се изкачвам 

нагоре по планината. Луната ще слиза. Няма да има перде. Ще се 

движа сред евкалипти. Ще ползвам ескалатора на желанията. И 

няма да се събирам с никого. Ще имам простия живот на 

целенасочена, премерена линия. Ще горя със залеза. Ще 

изгрявам със слънцето. Бог. На лова. Ще ловя себе си. Отвързан. 

Ще открия Айнщайн сред една от пресечките. Моделът на 

Рьдърфорд няма да ме спре. Ще 

бъда прескачащ електрон. Със собствена воля. И ще изчезна... 

От очите ви. Ще вляза в друг свят. Времето няма да ме 

ограничи. Ще имам всичкото време. Ще подражавам на 

лястовиците. Ще се къпя в светлина. А после ще се избърсвам с 

нощния мир. Ще открия Атлантида на някоя гара. Ще вляза в нея. 

Ще бъда жрец на нощта. Луната ще ми бъде свещ в ръката. Ще 

търся. Врата. И ще изляза от... 

Фаровете на колите ще ме осветяват. Ще бъда Диана, 

богинята на лова. Ще уловя целия град. А сетне бавно ще го убия 

като Минотавъра. Нищо няма да ме спре. Ще пия нектара на 

слънцето. Ще се храня с вятьра. Ще летя. И ще вляза... 

Ще загася осветлението. В целия град. И само аз ще виждам. 

С инфрачервени очи. Ще си спомня: Сърцето е самотен ловец. И 

ще убия Града. Ще престане да има всичко и нищо. Ще остане 

само нощта. Ще се храня с мрак. Ще преживявам в мрак. А 

сетне ще го повърна. Няма да искам да поемам храна. Ще 

престана да пия. Ще се залича... 

Ще ме намерят - едно от кучетата на квартала, слепи от 

взиране. И няма да има врата. Ще ослепея като кораб от взиране. 

И ще прозра. Ще престана да имам очи. Ще прегръщам само 

крайпътни табели. Ще престана  да имам ръце. Ще крача  само 

по слепите булеварди. Ще престана да имам крака. Ще седна. 

И няма да мога да седя. Бог ще ме целуне и ще се превърна в... 

Ъгълът. 

  

67 66 



ПРЕМИСЛЕНО 

Събота. Днес се хвърля. Премислено, решено. Ще отмеря. 

Седем пъти ще се хвърля. Ще се кланя мостът. По корниза му 

ще тръгна. И ще стана птица. Ще кълва от здрача и мракът ще ме 

зърне. Ще завиди. В неволен полет. В извивка. В миг на 

свобода. В сряда. Непременно в сряда. Непременно с кръста. С 

Голгота. Непременно със света. И ще се разбия. Като Господ. На 

парчета. На мозайка. Непременно в сряда. Премислено, 

решено. В сряда... 

Събота. Надничам. Бял иконостас. Господ е слязъл от 

платното. Платното, празно, плаче. Прибавям му очи. И Исус ме 

гледа. Премислено, решено. В сряда. Ще се хвърли. И ще се 

покланя мостът. Ще тръгне по корниза. Ще придобие полета на 

птица. Здрачът ще го зърне - в неволен и премислен полет. В 

кръст, решен да плаче. В извивка. В миг на свобода. В сряда. 

Непременно в сряда. Непременно с кръста. С Голгота. 

Непременно със света. И ще се разбие като Господ. Гетсимания 

ще се опразни. Никой на ослица в Йерусалим не ще да влезе. 

Над Витлеем звездата  няма да изгрее . Господ ще е 

безработен. И светът ще... На парчета, на мозайка. И пъзелът в 

мрака ще се нареди - в домино. Първо ще е понеделник. После 

вторник. Сетне сряда... Премислено, решено. В събота. 

Надничам. Бял иконостас. Изваян съм на кръста. Слязъл от 

платното. Станал съм очи. И очите тръгват към Голгота. И се 

виждам: в сряда. Премислено, решено. Ще се хвърля. 

И ще се покланя мостът. И ще тръгна по корниза. Ще придобия 

полета на птица. И здрачът ще ме зърне. А кръстът ще остане 

празен. 

Ще остана аз. За 

понеделник. 



  

ДА ЗАПЛАЧА 

Коридор. Мотая се. Пак служба. Трябва да го измия. 

После зъбите на тоалетните. С паста за зъби. С четка. 

Трябва да тръгна. Трябва да стигна. До края. Който всъщ-

ност няма край. До стената. Да стана стена. Да заплача. Но 

няма да мога. Защото съм беден. Защото съм само стена. 

Препариран върху стената. Разпънат. Един стенен... 

Защото съм коридор. И трябва да ме измият. После 

зъбите на тоалетните. Акуратно. С паста за зъби. С четка. 

Трябва да тръгнат. Трябва да стигнат. До края. Който няма 

да има край. До стената. Да станат стена. Да заплачат. 

Но няма да могат. Защото са бедни. Защото са само стена. 

Препарирани върху нея. Разпънати. Един стенен... 

И няма да видят Голгота. 

Няма да минат по трънния път. 

Няма да ми умият с миро нозете. 

Ще нахлузят на себе си трънения венец. 

Няма да бъдат царе. 

Ще бъдат само празни лековерни мечтатели. 

И няма да минат по мене. 

И кръстът им ще остане празен. 

А коридорът - пуст. 

И аз ще възкръсна. 

И ще тръгна. 

И ще го измия. 

А после и тоалетните. Акуратно - със зъби и четка. 

И ще сляза от стената. 

Жив. 

Осезаващ. 

Спасен. 

Защото съм минал по коридора. 

Минал съм по стените. 

Нарисувал съм върху тях първото животно. 

Нарисувал съм коридор. 

Който преди това съм измил. 

И изминал. 

И съм измислил третия ден. 

Неделя. 

И съм изпил до дъно кафето си. 

И съм слязъл. 

1/1 съм изпълнил света. 

По-богат с един коридор. 

И съм запалил слънцето. 

На стената. 

За да минете вие. И 

вие сте минали. Към 

вашата Голгота. 
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И не сте се спасили. 

И сте останали в един коридор. 

Нарисувани от стените. 

Втвърдени. 

С неродени души. 

Мъртви. 

По своему сити. 

В един коридор, който ви е заситил. 

И не сте видели стените. 

Един стенен... 

И светът се е срутил. 

И коридорът се е затворил. Щрак. 

Затова коридорът е мръсен. 

Вони. 

И трябва да го измия. 

Пак служба. 

После зъбите на тоалетните. 

Акуратно - с паста за зъби. 

И с четка. 

Да светят... 

Трябва да тръгна. 

До другия край. 

До стената. 

Да стана стена. 

Да вляза в нея. 

Да стана един стенен... 

Но аз се мотая. Пак служба. 1/1 пак слизам от кръста. 

Възкръсвам, за да се разпъна. В неделя - възнесенният ден, 

и повалям небето в коридора. И замахвам с него. И 

лъскам. И Господ се разгневява. И скрива кръста. После 

коридора. Сетне тези стени. И аз съм свободен. И пия 

кафето си. 

Защото светът свърши. 

Мога да си почина. 

Светът остана затворен в един коридор. 

По който минахте вие. 

И коридорът вони. 

Затова Господ... 
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