
 
"...В момента температурата на въздуха в Белград е 

24 градуса. Влажност: 92 процента. Атмосферно наляга-
не: 728 милиметра. Духа югоизточен вятър със скорост от 
пет до седем метра в секунда, временно на места и до 
осемнадесет метра в секунда." (Студио Б). 

Отивам на работа. По лицето си чувствам топъл, вла-
жен вятър, който сякаш носи чума. Той истерично ме шама-
росва отдясно. Налягането ми пробива темето; иска да из-
сипе мозъка ми на тротоара. Докато отивам на редовното си 
изтърпяване на присъда, поглъщам безброй малки, на пръв 
поглед случайни и незначителни произшествия и сцени, ко-
ито ще консумирам, мислейки за тях по време на предобед-
ното си заточеничество. Откъде ли се връща в шест и поло-
вина тази сънена кестенява кобила с вечерна рокля? Прос-
ледявам блудната й трескава походка; най-вероятно, след 
някое развлечение е преспала в чужд креват. Любовникът й 
сигурно е заспал с облекчение. Не е било нужно да я изпра-
ща, нито да й поръчва такси... Продавачът на семки, лебле-
бия, сусам и фъстъци:: виж го, решил да забогатее! Всеки 
спечелен динар го изпълва с нова енергия. Не е сам. Зад не-
го са земляците му: мургави, усърдни и упорити мъже, кои-
то залагат на него. Той е човек на място! Иска да успее и ще 
успее. А после? 

Тези трийсет и пет минути ход до канцеларията са 
единствената свобода, на която се наслаждавам. Принадле-
жат само на мен. Минавам покрай кафенетата, в които ху-
баво ще е да можех да се отбия, защото са още чисти; пок-
ривките колосани, пепелниците празни, въздухът невдиш-
ван... Мисля си колко ще е приятно да намеря някое място 
на открито, някъде в покрайнините, може би близо до Хи-
подрума, където има и дървета, някакъв съвсем обикновен 



бюфет с три маси, изнесени на тротоара; да се облегна на 
бялата грапава стена и да не мисля за нищо, да не искам 
нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, нищо, само да седя 
под липите и да съществувам! 

Изучавам, нравите на отделните часове. Завързвам дъл-
гогодишни неми познанства. Продавачът от будката ми по-
дава мълчешком вестник и цигарите, които пуша. Шофьо-
рите на таксита ме поздравяват като стар познат. Човекът 
зад кантара за точно тегло ми кимва с глава. Когато имам 
малко повече време, на връщане у дома, прелиствам книги 
на улицата. Сприятелих се с аквизитора, който ми ги дава 
назаем, за прочит. Понякога разговаряме за литературата и 
живота, докато край нас тече забързаната река от пешеход-
ци. Може би не живея толкова лошо, колкото ми се струва? 

 
 


