
 
Всяка сутрин се чувствам все по-уморен. Сдъвкан. Из-

цеден. Смазан. Сънят изобщо не може да ме укрепи. Дъвча 
все същите милинки, заливам ги с блудкавия айрян, раз-
гръщам вестника... Наркотизирам се с лоши новини, ставай-
ки, ден след ден, все по-безчувствен към чуждото страда-
ние. Дали на тази планета открай време е имало толкова 
нещастия или предшестващите ни поколения не са знаели 
нищо за тях? Известията за земетресение в Китай са щели 
да стигнат до Балканите след година и половина. За холера-
та в Пакистан е нямало да се узнае нищо; щял е да остане 
неизвестен похитителят на самолет от Сан Франциско. Днес 
ги получаваме със сутрешното кафе! Разбиват се самолети, 
давят се моряци от танкери, задушават се миньори под пла-
стове боксит, мъртви падат по тротоарите, свистят куршу-
мите на атентатори, а ние продължаваме да дъвчем милинки 
и да разгръщаме вестниците, докато не стигнем до програ-
мата на телевизията! Всички неща изгубиха вкуса си. Лю-
бопитството. Дори и съжалението. Страданието. Не! То е 
окончателно и безкомпромисно. Бръсна се все по-често с 
въпроса дали е трудно да се бръснат мъртъвци. Измивам се. 
Нахлузвам ризата и затягам вратовръзката си. И за нас, кои-
то сме на самото дъно на ЗУКИД, вратовръзките са задъл-
жителни. Джобовете си зареждам винаги в същата последо-
вателност: две кутии цигари "Зета", кибрит, ключове, пари 
за дребни нужди, хапчета "Кофан" против главоболие, бе-
лежник с телефонни номера и адреси, химикалка, джобно 
издание "Световна поезия" – по-малко за четене, повече ка-
то талисман – мъничко доказателство, че не съм онова, кое-
то очакват от мене. Слизам по стълбите на заспалия дом и 
отивам да се боря за единия хляб. Струва ми се, че нямам 
вече никакви изгледи да доживея някога да се измъкна на 



свобода, която все пак трябва да съществува някъде. Вече 
здраво съм притиснат от монотонния ритъм на дните, които 
не се различават един от друг. Дни близнаци! За кой ли път 
си мисля да свия по първата пряка и да отида накъдето ми 
видят очите. Никой не ме спира. Но защо концлагеристите 
така благовъзпитано и смирено са се явявали пред портали-
те на бъдещите си мъчилища? Ако изведнъж са се разбягали 
на всички страни, някои са щели да се докопат до свобода-
та. И защо не се отскубват конете, водени към кланицата? 
Защо не се изправят на задните си крака, за да препуснат 
към някое поле с висока трева, където ще се загубят следите 
им? Защо се съгласявам на покорност? Да върша работа, ко-
ято не ме засяга? Да се преструвам, че вярвам в ползата от 
нея? 

Все пак, не съм победен, докато не призная поражение-
то си. А аз още не го признавам. 

Спомням си, лежах по гръб на асфалта, а Кокан беше 
опрял коляно на гърдите ми, натиснал разперените ми ръце. 
Над мене се затваряше кръг от детски глави. 

"Признай! Признай, че си победен!" 
"Пусни ме!" 
"Признай и ще те пусна! Признай!" 
"Пусни го!" 
"Няма, докато не признае!" 
"Та не виждаш ли, че е победен? Какво има да призна-

ва?" 
"Искам да признае! Признай! Признай! Признай!" 
Администрацията е клекнала на гърдите ми и иска да 

призная. Всяка сутрин внасям тайно в нейния замък по едно 
томче стихове, което някак си да ме защити, точно като 
кръста, направен във въздуха пред вампир. И сам разбирам 
– това е порядъчно отчаян опит. И все пак, под въпрос е де-



нят кога ще ПРИЗНАЯ! Вече съм съборен по гръб. Спасява 
ме единствено лудешката дързост и по някой пристъп на 
оптимизъм, без реално покритие и основание. Минават дни, 
години... Движа се покрай съсухрените сенки на победени-
те, които блуждаят из коридорите на ЗУКИД в очакване на 
пенсия. Наблюдавам как миловидните малки машинописки, 
които през първите години от службата си феерично се но-
сеха от канцелария в канцелария като домашни лястовички, 
се превръщат в смирени матрони. Изчезва гримът от лицата 
им, появява се тежък слой от потреперваща плът по бедрата, 
натрупва се сланина, целулит, седене, седене, еднообразна 
храна, всеобща разруха, от която се утешават със закуска в 
десет... Сивеят от смога и тютюневия дим стените ни, но не 
забелязваме, че не са вече бели като преди три години, кога-
то последния път варосаха канцелариите, защото ги вижда-
ме ден след ден – постепенният преход от белотата към си-
вотата е напълно незабележим. Някой, който влиза за пръв 
път в Куриерната, където работя, ще види пълна сбирка от 
всички мъгливи дни. Не може и да сънува, че тази канцела-
рия някога е била бяла, че някога отдавна съм очаквал нещо 
повече от живота. Онези, които ме познаваха някога, но ко-
ито с години не съм виждал, онези, които ме знаят от Фа-
култета като млад и свободен, смахнат философ, майтапчия 
и бърборко, щом стъпят в Архива, ще се натъкнат само на 
купчина дребни неуспехи, пристегнати с вратовръзка, за да 
не се разпилеят като прах. Но тази купчинка от поражения 
продължава да се бори, прикована от работното време, за 
третото бюро вдясно като се влезе от вратата. Този човек на 
попрището жизнено в средата, още не се е признал пред Ко-
кан за победен, въпреки че зрителите отдавна вече са се ра-
зотишли, въпреки че са възрастни, въпреки че онази полян-
ка на Чубура отдавна вече е изчезнала – на нея сега се изди-



гат жилищни блокове, а целият този район е съвсем проме-
нен, въпреки че Кокан загина при катастрофа още през 1952 
г. – аз не се признавам за победен! Не се признавам! 

Канцеларията коварно ме трови. Забелязвам това най-
напред по дланите. Влажни са. Ненадейно сърцето ми запо-
чва да бие като лудо! Стряскам се уплашен до смърт: земет-
ресение! Парализиран от животински страх, долавям как 
нещо трещи дълбоко под нашата сграда. Земята трепери! 
Чувам глухи експлозии. В канцеларията ми няма нищо ви-
сящо; нито абажур, нито завеси – следователно не мога да 
определя дали зданието се люлее. Странно, в стаята никой 
нищо не забелязва. Колегите ми спокойно прелистват пре-
писката. 

- Не чуваш ли? – обръщам се към най-близо седящия. 
- Какво? – пита той равнодушно. 
- Нещо трещи... 
- Копаят тунел за метрото! – казва и продължава да ре-

шава някаква кръстословица. 
Но не съм аз единственият побъркан в канцеларията. 

Точно този, който днес е така спокоен, е истински скрит 
маниак. За нищо на света не се приближава до отворен про-
зорец, защото изпитва страх от височина. Закрива очи с ръ-
це и започва да трепери като трескав. Страхът му е зарази-
телен; сега и на мен ми се подкосяват краката, когато изляза 
на миниатюрния балкон с изглед към един вътрешен двор, 
за да наблюдавам оттам съседната тераса, на която през ля-
тото се пекат на слънце две девойчета без сутиени. Но же-
ланието ми да се наслаждавам на тази възбуждаща сцена с 
нимфи върху покрива, е по-силна от страха. Старая се да не 
гледам надолу към пропастта, в която тялото ми би се пре-
върнало в безформена торба от бледа кожа, напълнена с та-



лаш и смазани кости. Очите ми – две стъклени топчета – се 
търкалят надолу по водостока. 

Друг пък си навил, че бъбреците му щели да заболеят 
от течението. 

- За бога, затваряйте вратата! – вика на всекиго, надни-
кнал за миг в нашата канцелария. – Няма ли най-после да 
затворите тази проклета врата? 

Става през пет минути да проверява дали са затворени 
прозорците. Задушаваме се от тютюнев дим и остър мирис 
на прах от стари циклостилни материали. Проветряваме, 
когато не е тук, но той излиза рядко. Връща се и недоверчи-
во душка свежия въздух: 

- Някой пак е отварял прозореца! Та вие наистина иска-
те да ме пратите в гроба! 

За него няма нищо по-опасно от течението. Напразно 
му обясняваме, че течението е само СТАЕН ВЯТЪР; движе-
ние на въздуха между прозореца и вратата или между два 
отворени прозореца на две срещуположни стени. Няма 
ефект. Както и по-голямата част от нашия народ, той счита 
течението за кръвен враг, а съвсем спокойно си се разхожда 
на кошавата без шапка и палто! Наистина, на него се беше 
паднало най-лошото място, точно в средата на помещение-
то. Всяко влизане в канцеларията предизвиква малка буря, 
която вдига хартиите от бюрото му. 

И у останалите забелязвам признаци на чиновническа 
психоза. Някои не са в състояние да започнат работния ден, 
ако предварително не са подредили внимателно нещата си 
върху бюрото по някакъв, познат само на тях топографски 
план. Когато за малко прескочат до клозета, помествам хи-
микалката, която е успоредна на кутията с цигари, или из-
важдам една цигара, а запалката поставям по диагонал 
спрямо телефонния указател. Връщат се, гледат, поправят 



подредбата на вещите си и след това с часове подозрително 
проучват лицата на колегите. Някой е пипал играчките им! 

Не смея да призная на никого: напоследък влизам с все 
по-голям страх в асансьора! Натискам бутона на десетия 
етаж, а преди да се хлопне вратата с ръмжене и скрибуцане 
на пружините, едва овладявам безумното желание да изх-
връкна навън и да оставя тази метална кутия сама да се из-
качва. Страх ме е, че кабината ще заседне някъде високо 
между етажите и аз ще се задуша в тъмнината. Не знам как-
во по-лошо има от това. Може би само ако асансьорът се 
откачи и полети надолу! Веднъж така стоях в кабината цели 
четири часа, в абсолютна тъмнина. Отначало думках отчая-
но по металните стени, които ехтяха като гонга от филма на 
Артър Ренк, когато даваха имената на артистите, а след това 
клекнах свит в ъгъла и с ужас се вслушвах в ехото, което 
достигаше отнякъде под мене от черната шахта. Викаха ми, 
че бил спрял токът в целия район и че щели да ме извадят, 
щом дойдели майстори от асансьорния сервиз. Ами ако ми 
се беше доходило през това време? Ами ако тогава с мен 
имаше например още и две дами или пък ако асансьорът 
беше претъпкан с хора, както често му се случва? Затова все 
по-често се изкачвам пеша до десетия етаж. Сигурното си е 
сигурно! 

Още нещо: имам един истеричен телефон, който не 
звъни като другите – както Бог е наредил– а сред тишината 
те уцелва в корема като електрически харпун или те преряз-
ва като звуков трион. Облива ме студена пот, когато ме 
прониже неговият звън... 

Вслушвам се все по-често в плененото си тяло: не стра-
дам ли случайно от клаустрофобия? Тъй като, въпреки вси-
чки малки лични фобии, все пак трябва да идвам всеки ден в 
канцеларията, те се предрешват в гъмжило от други, психо-



логически изродчета и пъплят из чекмеджетата ми. Защо 
иначе ще сънувал кошмари? С ококорени очи гледам филм 
за себе си: през някакъв антракт по време на премиера, в 
мраморното фоайе на Народния театър на пл. "Република", 
сред официално облечените гости, много от които познавам 
и лично, само аз съм чисто гол и в паника търся дрехите си, 
които някой е откраднал! Намирам ги. Някой шегобиец ги е 
скрил зад бюст без очи и уста, но никъде ми няма обувките, 
а въпрос на време е всички да забележат, че съм 6oc! Затова 
дърдоря, дърдоря, приказвам преди всичко безсмислици и 
глупости, смея се и раздавам учтивости на всички страни, а 
всъщност се придържам към ъглите, прилепям се към сте-
ните между чужди крака и обувки, търсейки своите, само и 
само да отложа някак си срамния миг, когато всички присъ-
стващи ще се вторачат в босите ми крака. Понякога в тези 
сънища ми изпадват зъбите и аз ги плюя из фоайето. Чувам 
как дрънчат по мрамора. Все по-често политам в някаква 
пропаст (макар че отдавна вече е спрял растежът ми) и па-
дам дълго и забавено, очаквайки с ужас сблъсъка с дъното. 
Изглежда че самоубийствено ме привлича тайнственият 
мрак на асансьорната шахта. Полудявам ли? Не сме ли вече 
всички леко полудели? 

Да не пресилваме. И дума да не става, че сме случаи за 
хоспитализация, нито пък е вероятно да бъдем такива. Само 
страдаме от чести мъчителни пристъпи на тъй наречената 
патология на канцеларския живот. Цялата каторга е така 
прецизно разчетена, че независимо от всичко, щастливо ще 
дочакаме пенсия, а след това, каквото и ще да става – така и 
така ще ни отпишат като разходен човешки материал, с ко-
йто нашият склад е приключил и ни е бракувал. 

Най-силно ме подлудява това, че никой не ме напада 
открито, лице в лице! ЗУКИД е коварен, обърква и разяжда 



нервите ми, незабелязано, лукаво, тихомълком, но упорито 
и настъпателно, така, че да не мога да му се противопоставя 
по мъжки; не мога да му плюя в лицето, не мога никого да 
ударя, нищо да разбия, да счупя, да пръсна на хиляди късче-
та, да смачкам, да запаля, не мога да направя нищо, тъй като 
наоколо ми е безкрайно мълчание, наоколо ми е порядъч-
ност, абсолютен ред и привидно спокойствие. Поезията не 
ми предлага вече никакво облекчение, макар че по навик 
всяка сутрин, заедно с останалите нещица, все още слагам и 
по едно томче стихове в джоба си. А се случва да не отворя 
с дни книгите, които до неотдавна ми предлагаха голямо 
удоволствие, слабо е да се каже – убежище; които бяха за 
мен пристан и спасение. Означава ли това, че полека-лека се 
примирявам със съдбата? Не. Не вярвам. Вместо поезия, за-
почвам да откривам механизма на властта, а с разкриване на 
скритото му устройство, все повече забравям за тормоза. 
Сякаш почти съм престанал да съществувам! Най-сетне съм 
ангажиран с нещо важно, нещо, което трябва да бъде разоб-
личено, ако желая да бъда отново свободен! 
 


