
М И С Ъ Л  И  Б И З Н Е С 

 

Днес влязох при бизнес дамата Д.С. Боже, какви инициали! Намирисват на Държавна сигурност – 

тайната служба на миналия режим. На какво обаче действително намирисват, не знам. Тайна 

служба ли е, не ми я хвали, ама то какво ли е за хвалене, освен себе си да похвалим. Малко 

нарцистична ще е похвалата, но нейсе, в духа на едно повествование преувеличението може да е 

израз на артистизъм, ако не е излагация, но на тоя свят всичко е въпрос на дарба или на бездарие. 

Значи… каквото е писано. …Та, като гледам дамата срещу мен, си казвам: „Те инициалите й ясно 

на какво ми напомнят, но ако продължим по-смело и вложим въображение в духа на 

семиотиката, ще си кажем: не се знае доколко в тази жена е държавата, по-скоро я няма, а за 

сигурността да не говорим, с такива като нея тя клони към нула.” …Мадамата срещу мен говори по 

телефона. Явно взема поръчка. Казва нещо от рода на: 

– А-ха-а!... Колко броя надписи?... Да, да, да!... А плакетите колко?... Двеста-триста?... Хм-хмъ-ъ-

ъ!... А ония знаменца?... Уточни… уточни… После ще се обадя. 

Някакви празници идваха и се говореше за знаменца, плакети, надписи… Трябваше да се работи 

нещо там. Да се произвежда за празниците. И никой не би възразил. Че хлябът ни зове. И не чуем 

ли зова му, край: ще се преситим от гладуване, ще ни пресяда от гладуване, до гуша ще ни дойде 

от гладуване, ще ни излезе през носа голямото гладуване и ние ще замечтаем за богатата тлъста 

трапеза на големите тлъсти негодници, за да ни пресяда истински. 

Бизнес дамата уж я харесвам, уж не я харесвам. И тя уж ме харесва, уж не ме харесва. Отдавна е 

на ужким всичко между нас. В това май си имаме голяма взаимност. Направих жест, в който 

имаше някаква покана за близост и се усмихнах. И тя ми отговори с усмивка. Както винаги малко 

свенлива. С бавни стъпки се доближих и й погалих леко ръката, а тя за кой ли път ме отблъсна. 

Опитах се да я докосна по бедрата, а тя за кой ли път конвулсивно отскочи. Водевилно-фарсово се 

държах, не изглеждах никак сериозен и тя с право виждаше в моите действия секс клоунада. 

Когато моят устрем беше напълно убит от силното й желание да ме държи на дистанция (това 

даже беше една страстна дистанция), аз се отворих на приказка. От дума на дума започнах да й 

разказвам за някои преживявания в нашия клуб „Дилема в небето”, който скоро щеше да се 

пресели в страната на сенките. Артистичните клубове у нас са ден до пладне, не толкова от 

липсата на финансиране, колкото от липсата на артисти, или по-точно, защото идва момент, когато 

те започват да бъкат от лъжеартисти и се пръскат по шевовете. Вавилонията от лумпени, 

откачалки и идиоти, която настъпва, води до естественото им изчезване. Ако все пак се появяват 

артистични натури или най-малкото – хора с духовни интереси, те бягат от тях, за да търсят 

спасение от недомислията, глупавите приумици, сприхавата шутовщина и полуинтелигентския 

нарцисизъм. 

Казах й:  

– Виж какви хора! Уж клубът е арт, ама влизат всякакви, и то май по-скоро профани. И душите им 

безпросветни дори. Не ми се ще да скверня душата човешка. Според разните теории всеки има 

душа, но при някои душата е заменена с мръсна душичка. Халал да им е! Бог ще им прости! Нали 

затова е висше съзнание и начало. Сам се е създал и за да прощава, освен когато се налага да 



наказва. В противен случай ще е безжалостен към Творението, сиреч към себе си, и с това ще се 

самоунищожи. Тоест ще сложи край на света, създаден от Него. Целта Му е друга: светът да 

пребъде във вековете. Вековечен да е светът – такава е Божията повеля. Затова Бог непрестанно 

прощава на себе си за лошото си Творение, което все пак се възражда от могъщото Добро, 

заложено в него. Защото Бог е заложеното всемирно Добро, което е невъзможно без всемирната 

Любов. 

Ето случка – продължих с тирадата си аз. – Говоря за Достоевски на наш приятел. Той е изкушен от 

киноизкуството. Има слабост да вижда нещата през обектива на камера. Мисли в образи. Вижда 

конфликти, сюжети, интриги, развръзки… Споделям, че Достоевски е от любимите ми писатели, но 

че не всичко от най-значимото съм прочел, а би трябвало. Затова смятам да се върна към неговите 

съчинения. И да бъда отново потресен от гения на художника, който с някаква трескавост – 

трескавостта на безумеца, прозира в самата ядка на съществуването, прониква в ужаса на 

мирозданието и се връща при нас, облагородявайки ни със смисъла да виждаме духовното в най-

страшните си преживявания, смисъл, който е невъзможен, ако нямаме съзнание и разум за 

надеждата – същността на битието. 

Нашият приятел ме погледна леко учудено, леко неразбиращо. Видях сумрака в очите му, 

очевидно насъбрал се от несгодите на живота, пък и му беше в характера да гледа малко сърдито, 

но без злоба, и рече (Не зная влагаше ли нещо в мисълта си. А дали това бе мисъл? Навярно беше 

основание за нещо – например за това, че животът си върви без Достоевски, че и преди него си е 

вървял и след него ще си върви, или той мислеше така, защото бе чужд на хората с духовни 

интереси? За това може само да си гадая – безмълвно и речовито, според случая и хората.), да, 

той рече със самочувствие, изтъквайки необоримата си логика: 

– Ако прочета Достоевски, някой ще го признае ли? 

Малко беше да падна. Не паднах. Аз съм свикнал на всякакво невежество. И то си има хиляди 

проявления. Думите обаче просто изчезнаха от ума ми, от езика ми изчезнаха, отвсякъде 

изчезнаха. Онемях безмълвен. Но когато след малко той напусна клуба, аз вече знаех какво да му 

кажа. Но от деликатност, или по-скоро от съзнанието, че едва ли ще променя нещо в него, аз щях 

да си премълча, освен ако не споделя какъв е моят размисъл по този повод в разказ. Приятелю, 

трябваше да му кажа, ти първо четеш за себе си и когато го правиш, ти опознаваш света чрез 

изкуството, значи опознаваш духовната му страна. Ако писателят е гений, ти се срещаш и с 

писателя гений, и с неговата вселена. Ала се срещаш и с времето. Срещаш се с душата на времето. 

С човека се срещаш и със съзнанието човешко. Да, разбира се, и с интригата човешка, с низостта и 

падението, но ти се срещаш и с Бог, който е в човека, срещаш се със Създателя. Големият писател 

е и богочовек, ако трябва да сравняваме. Той възкръсва в тебе, както и Христос възкръсва, ако си 

надарен със сетивността да видиш Бог, духовното… смисъла… вярата... Не му го казах и едва ли ще 

го кажа. В очите му, естествено. Но сега го казвам. Може някой ден това да стигне до него и той да 

го прочете. Добър човек е иначе и сигурно с нещо ще го предизвикам. Няма и съмнение, че 

казаното от мен ще го докосне. 

След кратка пауза, в която разбрах, че бизнес дамата е склонна да ме доизслуша, аз продължих: 

– А ето я и другата случка.  



В същия клуб, нашия клуб „Дилема в небето”, прочетох откъси от произведение на голям 

философ, струва ми се, беше Шопенхауер. 

Сред публиката имаше медицинска сестра. Тя, оказа се, пишела стихове. След като коментирах 

прочетеното, тя, малко рязко, с известно пренебрежение, каза: 

– Е, оставете ги тези философии! Дайте сега, аз ще ви прочета нещо.  

И тя зачете. Зачете едно стихче, свое стихче за метлата. О, Боже, каква беше тая метла, така и не 

разбрах. За някакво метене май ставаше дума. И не беше метафора. Не, не… Не беше. Такава 

глупост се изля. Паднах! Малко беше да падна! Потънах вдън земята! Малко беше да потъна! 

Глупост човешка, казах си. Нещо там се е изляло от сърце и душа, отвътре й е дошло, както се 

казва. Излиянията, е, какво пък, наши са си, а като наши, те са ни и свидни. Не бива толкова да 

придиряме. Така си е мислила, така и писала. Пък и какво ли е мислила? Нищо не е мислила. Не е 

имало какво да каже. Въртяла й се е в главата някаква метла. И тя решила, че метлата е средство 

за писане. Писала за метлата сякаш с метла. А дори и за модерна не искаше да мине. Метлата 

обаче със сигурност беше помела всичките й мисли, тоест бедните й мисли. Една бедна мисъл да 

беше оставила, но не – била е старателна и всичко измела. Да не говорим, че за разлика от някои 

поети не беше даже и цинична, за да ни погнуси. При тях се лее вулгарното, сякаш е самото битие, 

и нищо друго няма. Две псувни и две ругатни е равно на четири благословии. Чиста сметка. Такава 

е чистата сметка на истинското съществуване.  

Накрая обаче въображението ми сякаш надскочи себе си. Кой знае защо, видях нашата доморасла 

поетеса с първата метла на света, току-що изобретена от нея. В праисторията. Тя мете пред 

пещерата и събира погледите на съседките по пещери. На другия ден всички са с по една метла и 

метат като нея. Голяма радост пада. Всички скачат от щастие и викат… викат... викат… После я 

потупват по гърба и се кланят на идола на племето. След две поколения нашата откривателка ще е 

самият идол, но това е потънало в праисторията и не се помни. Ала метлата е останала. … Не 

подценявайте хората с метли, но се смейте от сърце, ако се опитат да ги намърдат в поетическите 

си съчинения като главни герои на великата си глупост. 

Дойде ред и на третата история. Не беше точно история. По-скоро ще разкажа за поредното си 

преживяване в клуба. Бизнес дамата се беше смълчала. Очевидно внимателно слушаше. 

Възползвах се от това и продължих: 

– Друг от нашите приятели се произнесе, меко казано странно, почти в духа на кинаджията и 

медицинската сестра – с подчертано профанско високомерие, значи – със самочувствието на 

невежата, който е навлязъл толкова дълбоко в литературната ни класика, така хубаво е разнищил 

един от най-значимите ни класици, до последната фибра на писателското му съзнание, че съвсем 

спокойно може да заяви колко тъп е всъщност той. Това че тъпотата ходи навсякъде, отговаря на 

истината – понякога може да обсеби за малко даже и гения, но че е основно вътрешно състояние 

на този наш голям писател, не знаех. И като го чух, отново щях да падна, но не паднах, за да не се 

гътна, че иначе нямаше кой да напише моите разкази.  

Щях да чета нещо от Захарий Стоянов, големия Захарий, от неговите „Записки…”, написано с 

известното му чувство за хумор. Историйката е малко комична. Другият ни приятел, млад човек, 

майка му е филолог, много ерудирана, с широки познания, като чу, изсъска през зъби: „Тъпия 



Захари ли?” Този път паднах жестоко, добре че само във въображението си, в противен случай 

щях да се пребия, да се претърколя нанякъде и да не ме видят никъде повече. Той каза нещо, 

изрече нещо, с което може би и някой долен тип не би си позволил да наскърби класика. „Тъпия 

Захари ли? – каза той. – Тъпия Захари ще четем?!” Беше малко да се гръмна, но не го направих. 

Тези, мислех си, много искат да се гръмна. Няма да им доставя тази „висша” наслада. Те 

подозират, и с право, че само аз може да ги разкрия, че и да ги опиша, при това, както се подобава 

– с възможно най-голямата доза жлъч и сарказъм.  

Захарий Стоянов, този най-бележит летописец на „Априлското въстание”, въстанието срещу 

османлиите, този, който живее с откровението на бунтовника и с дарбата си да разказва, да 

разказва почтено и ясно, да увлича с всяко свое преживяване, защото разкрива най-същественото 

– живеца на една история, той бил „тъпият Захари”. Този, който с тънък усет долавя 

противоречията, вижда истинските характери, и винаги успешно заключава, оставяйки ни да 

потънем в размисъл за националния ни дух и за националните ни падения, той бил „тъпият 

Захари”! Този, който смело разказва, отворен с широката си душа към света, без притворство, но и 

без цинизъм за най-великия изблик на народната душа – бунтът срещу поробителя, той бил 

„тъпият Захари”! Този, който смело говори за пороците на племето ни, но и се въодушевява от 

силата му да оцелее и да пребъде, той бил „тъпият Захари”! Тъп е за тъпунгерите, трябваше да 

кажа, но се въздържах, не исках да допускам тъпи свади. 

След като няколко от членовете на клуба се събраха, аз прочетох два-три откъса от „Записките…”. 

Измежду тях имаше един, в който Захари пребивава в манастир. Калугерите го настаняват при 

възрастен слуга, в стаичка, нечистена години, навярно от създаването на манастира. Слугата цяла 

нощ се оплаква от човечеството и предизвиква възмущението на госта си, защото не отправя 

съвсем справедлив упрек срещу калугерите, които са го оставили да води полугладно 

съществуване. Дрипав и недохранен, той вини човечеството за били и небили грехове, а не казва 

лоша дума за онези, които са дали покрив под главата му, но му подхвърлят корички. Като 

разсъждавам, стигам до извода, че той не го прави и от страх, за да не загуби последното си 

убежище, но това си е мое заключение. Така или иначе, другият наш приятел се заслуша 

внимателно, коментира епизодите, очевидно те събудиха интереса му, дори си мисля, че 

творецът го респектира с безспорната си дарба. От неговата уста повече не чух „тъпият Захари”. 

Ако не друго, той със сигурност разбра, че е пошло да се говори така срещу именити писатели, с 

особено място в литературната класика, независимо от това, че може и да не ги приемаме, че 

може и да не ни допадат с темите и сюжетите си, че не ни се нрави стилът им и техните възгледи. 

Бях избрал по-доброто поведение. Не да се разправям с него за непремерените му думи, доста 

меко казано, по-скоро за дивашкото му отношение, а да се опитам да му представя Захари в 

истинската му светлина, и той сам да се убеди, че се е нахвърлил твърде грубо и съвсем 

незаслужено срещу големия писател.  

Тъкмо щях да разкажа за поредната проява на невежество, когато бизнес дамата Д.С. взе 

джиесема си, и пак започна да говори делово, не беше чула сякаш нищо, словоизлиянията ми 

като че ли не бяха стигнали до нея: 

– Албенче – каза, – колко надписи? Сигурна ли си вече? Сто двадесет и пет? А плакетите? И те ли 

толкова? Не… не… Още по-добре: двойно повече. А знаменцата? Те тройно?! Браво!... Браво!...  

Дори и шесторно бих могла! – и тя се засмя. 



Много знаменца. Много знаменца трябваха за празника. Кой ли щеше да ги вее? И какво ли щеше 

да разбира, като ги държи в ръцете си и ги развява? Или може би той просто ей така, за самата 

идея, щеше да се радва и да ликува за празника? Защото едно от предназначенията на 

празниците е да скачаме от радост, без да знаем за какво всъщност се радваме?  

После аз също се засмях и й казах: 

– Ще бъде разказано! Това ще бъде разказано! 

И както виждате, удържах на думата си. 

Изкушението да разказвам отново ме завладя и аз продължих нататък. Една от нашите 

„приятелки” (те повечето са в кавички сложени) каза отсечено, отговаряйки на моя малко тъжната 

констатация, че книгите ми напоследък са потънали в прах, както никога досега, дори не ми се 

похващат, и че едва ли не се чудя какво да ги правя: 

– Защо, вместо да потъват в прах, не вземеш да ги подариш? Други да ги четат. 

Беше права, от една страна, на тоя свят има толкова безкнижни автори, които са наредили 

библиотеки от снобизъм, и ако има нещо прочетено, то е от кумова срама, колкото да ни измият 

очите. Техните библиотеки ще бъдат полезни само ако бъдат подарени на ценители. За тях 

книгите са вещи, предмети, някаква декорация, каквото са всъщност и за многото 

псевдоинтелигенти, които поддържат библиотеки само за да ги показват и суетно да се хвалят. 

Друг е въпросът, че днес срещам автори, които даже и библиотеки нямат. Аз обаче оставям много 

бележки из книгите и подчертавам, от което следва, че те не са просто разлиствани, а и сериозно 

четени. Тя това не искаше да знае, а и очевидно не знаеше какво е библиотеката за писателя. 

Писателят, дори само когато разтваря книгата или я прелиства, той вижда тайнството в това, 

защото, ако тя е устояла на времето и значи има сериозни достойнства, тя е и свята, божествена, 

тя идва от дълбините на съществуването и се предава от поколение на поколение като човешки 

опит, знание, мисъл; в нея е вложена частица от мъдростта на вековете; тя ни пречиства 

нравствено и ни извисява; доставя ни наслада, приобщавайки ни към онази невидима общност на 

духовните, може би немногобройна, но много устойчива, духовните, които предават най-доброто 

от човека на идното човечество. Затова истинският писател никога не би подарил ей така, с един 

невинен жест своята библиотека. Истинският писател изпитва органическа нужда да е в света на 

литературата, но не на книжното знание, а на литературата художество, която изпълва цялостната 

му личност и го вдъхновява за творчество. Ето защо той се нуждае от хубава домашна библиотека, 

към чиито книги всекидневно да се връща. 

Аз отново не знаех къде да се дяна. Много ми дойде. Да се гръмна, не можех. Не исках току-така 

да замлъкна. Да кажа истината, която боли? Да тръгна яростно да оспорвам? Да се нахвърля в 

спор за духовното, което е почти недостижимо? Не ми се стори разумно. Едва ли щях да срещна 

разбиране. Безпросветността е много упорита. Не защото е изначална, а защото е трупана в 

първите седем години и обикновено съпътства до края на дните. Премълчах си. С отворена уста си 

премълчах. Не знам дали ми стана тъжно. Може би само за малко. Защото съм свикнал да не се 

изненадвам. Иначе време за друго няма да ми остава. Има толкова много поводи да не гледаме 

весело, защото сме шокирани от нечие невежество. Но си казах, че ще разказвам. 



И тъй, когато приключих с разказа за четвъртата случка, явно бях твърде подробен, съвсем 

прекалих, бизнес дамата Д.С. започна да пляска с ръце. Тя пляскаше с ръце, не да ме аплодира. 

Пляскаше, за да ме изгони. Пляскаше с викове „къш!”, както сигурно е пляскала и викала на 

пилците от селското си детство. Бях й дотегнал, пък и хлябът я зовеше… зовеше… зовеше… Като 

излязох, това пляскане дълго отеква в мен и си казах: а мен какво ли ме зове? Този разказ, 

отговорих си. Той е зовът неизбежен. Зовът, за който дълго жадувам. Ако не го чуя, ще бъдат 

погубени следващите ми разкази. Напоследък така ме връхлитат, че не трябва да ги изпускам. Ето 

защо в мен започна да кънти: 

– Албенче, колко бяха знаменцата? 200-300? Охо-хо-о!... Не може ли малко повече? А плакетите? 

Колко да са плакетите? А онези надписи? И те ли също толкова? 

Заедно с този кънтеж обаче в мен се породи желанието да разказвам още. Имаше преживелици, 

които нямаше как да споделя с нея. Щеше направо да ме натири. Например вече бях написал 

разказа „Отровен поглед”, който веднага цитирам. За мен той сполучливо допълва картинката. 

„Влизам в нашия клуб „Дилема в небето”. Днес тук имат сеанс медитационните грации. Така 

наричам жените на средна възраст, повечето доста закръглени, които всеки четвъртък чистят 

енергийното си поле с медитация. Погледнати отзад, те изглеждат истински внушителни, най-вече 

с онази доста характерна изпъкналост на човешкото тяло. Бих предпочел целта на сеанса да е за 

нейното постепенно смаляване, но те очевидно не я забелязват, което навярно се дължи на много 

специфичното замърсяване на енергийните им полета. Няма съмнение, че това не им позволява 

да виждат колко лоша гледка за похотливото мъжко око може да е тази, особено важна от 

естетическа гледна точка, форма на женското тяло. За всеки влак, разбира се, си има пътници – 

известно е, че много мъже ненавиждат естетизираното женско дупе, намират го за прекалено 

художествено, затова предпочитат натуралната природна форма на големия добруващ женски 

задник. Още от самата врата в очите ми се наби едно познато същество от гореописаната порода. 

Женският му род не будеше съмнение, както и грозотата му. Лошото му облекло беше хубава 

добавка. Но този ансамбъл, в който грозното естествено преливаше в грозно, нямаше да е 

цялостен, нямаше да е една хармония на грозотата, ако не бяха злобните очи на съществото. То 

ме мразеше заради измислени грехове на мои близки и при случайните ни срещи напоследък 

гледаше в очите ми като отровено, с един почти безумен поглед. Скоро научих, че преди години 

ме е проклинало с цялото си сърце и душа, като че с нещо съм му виновен. (Боже, какво сърце и 

душа, те сякаш не съществуват, очевидно имат някакъв доста съмнителен заместител!) Погледът 

ми се спря за част от секундата на съществото, после направих кръгом и отново за част от 

секундата напуснах клуба.  

Няколко дни по-късно споделих с Пламен, нашия славен рейнджър, страстен почитател на 

писателя Тери Пратчет, склонен да се изразява като него, остроумно да се шегува, използвайки 

твърде сполучливо парадокса и абсурда, казах му за случката с противното същество, за 

отношенията ми с него и заключих: 

– Някои жени на средна възраст гледат непрекъснато като отровени. Обзалагам се, че с този 

поглед им се ще да отровят целия свят.  

Пламен за миг се замисли. После погледна лукаво и каза: 



– А други жени на същата възраст постоянно гледат весело, от погледа им струи безкористна 

доброта и невинност. Обзалагам се, че и на тях им се ще да отровят целия свят.  

Падна смях. Пламен отново беше верен на себе си. Смяхме се гръмко и от сърце. Нашите сърца си 

бяха на мястото. Ние знаехме, че на такива жени няма какво друго да им направиш, освен да им 

простиш и да ги забравиш. 

Напоследък се връщам към Сенека. Жалко, че към древната мъдрост рядко се връщаме. Освен че 

е класическа, тя е и красиво изразена. Струва ми се, че следната негова мисъл го приобщава към 

предтечите на индивидуализма, в добрия смисъл на думата. Не индивидуализма на крайно 

себичното, което ни откъсва от нормалната човешка среда, и може да разруши личността ни, а 

индивидуализма, произтичащ от съзнанието да утвърждаваме най-доброто в себе си, да бъдем 

вътрешно независими, максимално неподатливи на външни нападки и оскърбления. Дословно 

цитирам: „Свобода означава духът ти да е надмогнал неправдата, свобода означава да се 

преобразиш така, че сам да се превърнеш в извор на всички свои радости, да се отделиш от 

външния свят, за да не трябва цял живот да прекараш в безпокойство и боязън, че всеки ти се 

смее, че всеки те клюкари. Та нали щом оскърблението е по силите на абсолютно всеки, няма 

човек на земята, който да не е в състояние да те оскърби?” 

Затова, ако един ден съществото от горните редове попадне на тях, би следвало да надмогне с 

духа си обидата, която с казаното за него сигурно му нанасям, и да се издигне над неправдата, 

защото само така ще се чувства свободно, ще е извор на всички свои радости и няма да прекарва 

живота си в безпокойство и боязън, че някой хвърля кал върху него. 

А сега се изкушавам да продължа с творбата „Миши зъбки”. Мисля си, че тя е част от моя пъзел. 

Пъзела на този разказ. Отново дословно цитирам: 

„В деня, в който извадих поредния си развален зъб (зъбите са си проблем за мен), видях, че в 

нашия клуб „Дилема в небето” се е появила мишка. Вратата към двора стои често отворена и в 

тези хубави дни преди лятото мишката е решила да си намери убежище. Очевидно фатален е бил 

нейният избор. Тя се шмугна насам, шмугна се натам – явно гладът я беше подгонил. А аз, освен 

че съм гнуслив, знаех, че мишката ще плаши гостите, и на клуба може да му излезе лошо име. 

Затова трябваше веднага да я хвана. Взех от съседката допотопен капан, ръждясал, грозен, с 

останки от миша отрова в него, но иначе здрав – тези стари капани сякаш са се наканили да 

векуват. Забучихме вътре мръвка от някакъв евтин салам и го заложих в един от ъглите. Не се 

наложи много да чакам. След около час се чу щракване и мишката зацвърча. Падна ли ми, казах 

си, свършиха ти дните. Завтекох се към капана и видях как мишката се върти панически в него, 

иска да се измъкне. Драскаше зверски по старата ръждива мрежа, забиваше зъбки в нея и силно 

цвърчеше. За миг ми дожаля за зверчето, но нямах избор. Вреден гризач си е мишката, макар че 

върши доста полезна работа – има място в хранителната верига. Изведнъж обаче в очите ми се 

наби, знаете ли какво, набиха се острите й здрави миши зъбки. При моето положение (много ме 

болеше мястото от извадения зъб) почти й завидях, но не беше за завиждане. Само след малко 

пред една мишка с хищно сърчице и с много здрави зъбки, мишка, чиято душа вече се е възнесла 

към мишето небе, щеше да стои жив писател с голямо сърце и с много лоши зъби. …Сега пък да не 

излезе, че съм си изкарал яда от мишката? И така да е – по-добре ли щеше да бъде, ако си го 

изкарвам от околните, каквото предпочитат да правят повечето от хората. …От друга страна, да не 

си помислите, че с това деяние голямото ми сърце се е посмалило. Добро си беше делото. Съвсем 



не съм от онези, които на мравката път сторват, една клонка не отчупват, за да не нарушат 

екологичното равновесие, а когато мръсно злословят, лошо предизвикват и на всяка крачка търсят 

скандала, нямат равни на себе си. Те не искат да знаят, че има и „екология” на човешките 

отношения.” 

И почти накрая, за да бъда убедителен, колкото аз си искам, не мога да не разкажа за онази 

дамичка, която гледаше улаво, че и улаво се държеше. Нрав. Какво да се прави? Природа. Какво 

да се прави? Нищо не може да се направи. Тя цял живот ще гледа улаво и улаво ще си живее. 

Само околните си знаят как ще го отнасят. Оправна е иначе, ще връзва двата края. А когато се 

случи да й подметнат нещо неодобрително, тя отговаря троснато, почти истерично, и казва, че й 

завиждат, дори ги нагрубява. После ги гледа със злоба и казва, че й замърсяват полето. За 

енергийното поле ви говоря. И няма да иска повече да ги вижда. Ето за каква жена ще иде реч 

нататък. Не ще и дума, че като капак на всичко, като капак на всички случки ще бъде споделеното 

за нея, същата, която, подобно на някои други, често се появяваше в нашата клубна светая светих 

„Дилема в небето”. Нейното присъствие показваше, че клубът ще се приземи. Долу. Без дилемата. 

Или с разрешената дилема. И той наистина се приземи. Край. Клубът вече го няма. Когато такъв 

клуб се приземява, той спира съществуването си.  

Дамата, за която ще ви разкажа, е от тези същества, които наглед трудно се определят. Само 

наглед обаче. Тя е речовита като много други жени, но все нищо не ви казва. Тя е от тези учени, 

физичка ли, химичка ли, или биоложка, май клони към биологията някъде, няма смисъл да го 

помня, та тя е от тия учени, в чиято глава нещо се върти, и то на пълни обороти. Ама какво е точно, 

никой не знае. Може само да се предполага. И понеже тя самата не е наясно какво точно се върти, 

предпочита то да се върти улаво и да го предава на погледа. Навярно тя смята, че то ще 

изкристализира и ще придобие форма и съдържание, от които да стане напълно разбираемо. Най-

близкото до ума е, понеже я свързахме с биологията, че в главата й може да се въртят амеби, 

чехълчета, зелени еуглени и прочие, които очевидно подхранват интереса й към едноклетъчните 

организми. Нищо лошо, ако не подхранваха и едноклетъчното й мислене. Значи в главата й 

можеше да изкристалзира само нейната въртолавщина. В това тя не вижда нищо странно, тъкмо 

напротив, за нея то си е съвсем в нормата, дори тя смята, че е висша форма на нормалност. 

Какво ли обаче в главата й още може да се върти? Да кажем, че горното беше чиста измислица. 

Защо да няма и следваща? Хайде да вложим фантазия. Това въртеливо движение е отразено в 

очите й. Веднага ще го откриете. …Наглед един такъв неясен поглед. Със сигурност обаче 

шеметен. Понякога премрежен. Понякога презрителен. И много често сприхав. Как ли би могла да 

изглежда тази въртяща се бясно стихия? Не знам, но ще си представя. Например представям си 

пумпал, ама то е много близо до ума, дори наивно, и показва, че умът скучае. Според мен то е 

цяла една машинария, някакво устройство ли, не знам какво. Пумпалът е една малка частица. Там 

сякаш има зъбчати колела, вретена се въртят, а може би има и глобуси. И най-вече валяци, с които 

тя да гази. Това е една въртяща се мини вселена, която леко дрънчи. И понеже в живота това е 

въплътено по много особен начин, аз ще го кажа съвсем ясно: въртеливите движения на тази 

гигантска, всъщност по-скоро миниатюрна, но с претенциите за гигантска машинария, са 

отражение на самия живот на дамата, който е в действителност живот на въртеливата й опашка. 

Главно действащо лице във всички сценки, гдето тя участваше, беше въртеливата й опашка. Тя 

беше толкова изразителна в нея, толкова динамична, толкова дейна, че нямаше как да не бъде 



кръвно свързана с машинарията в главата й. Аз виждам даже, че от нея към опашката са опънати 

конци, които я движат. Тя май си беше една върти опашка на конци, като куклите с такава роля.  

И тъй, може би именно заради това, за да скрие или да оправдае върти опашката в себе си, 

въпросната дама искаше да се пречисти. Но не в църква например. Очищението щеше да е 

очищение на душата чрез медитации, колективни при това, с изпълнението на специални ритуали. 

Тя участваше в такива сеанси. Правеше упражнения, близки до йогийските, и медитираше. И 

понеже често се чувстваше твърде, твърде пречистена, за разлика от околните, тя виждаше в тях 

предимно мръсните им аури.  

Когато аз прочетох пред всички, някои от тях наистина проявяваха интерес, един от моите разкази 

„История на плъха”, вече публикуван и в интернет, тя през цялото време ме гледала с нескрита 

досада. После го разбрах. Едвам издържала, представяйки си книжния плъх в мене. Всъщност 

плъхът в разказа съвсем не е книжен плъх. Той олицетворява злото. Бруталното зло. Най-

хищническото в човека. Представя хищника в човека, готов да граби. Да граби безогледно, подло 

и да ненавижда. Само мизантропията е способна на това: да мрази безогледно и да взема. 

Мизантропията е готова да вземе всичко. И душата човешка. Това олицетворяваше плъхът.  

Един ден, когато нещо говорех, ей така, както сега си говоря, въпросната дама изригна, избухна, 

някакъв бяс имаше в погледа й, не знам защо, явно отново се беше проявила нескритата й досада: 

– Книжен плъ-ъ-ъх!... Книжен плъ-ъ-ъх!... Книжен плъ-ъ-ъх!... 

Погледнах я почти без изненада, знаех си човека. Нищо не казах. Не бях даже подразнен. Дори не 

си казах, сега го казвам: „Всичко е в улавия й поглед, пренесен върху върти опашката. Дамата 

обикновено гледа шизофренно, хваната за някой пореден избраник. Това продължава толкова 

дълго, колкото й изнася – може да е от няколко дена, до няколко седмици. Годините са рядко 

изключение. Последното е с едно уточнение: шизофренният й поглед е перманентен, само със 

следващия любовник сменя нюанса. На такива блудни нюанси безспорно тя е богата. 

Но в улавия й поглед има и още нещо. Аз виждам глупостта. Човешката глупост, която е 

вездесъща. Но вездесъщ е и умът. Във великата стихия на мирозданието само божественият 

разум, дълбоко осъзнат, осмислен като висше начало, като висша повеля, придава значимост на 

всичко човешко. 

И накрая, съвсем накрая, обещавам, че това ще е последният край, тъй като в противен случай 

разказът ще се пренасити с черногледство, ще ви разкажа за човека, който си измисляше ново 

значение на думите. Ако той имаше творчески заложби, сигурно щеше умело да вмъква новите си 

думи в интересно повествование, да разсмива, да радва, да предизвиква, дори да шокира с 

екстравагантност и артистизъм, но той беше толкова посредствен, толкова безумно тъп, че слели 

се ведно, лумпенът и профанът щяха да са единствената му пътеводна звезда, дори по-скоро 

черната дупка в съзнанието, която поглъща всичко разумно. Ето за каква карикатурна пътеводна 

звезда ставаше дума. Човекът си знаеше само своите думи и тяхното ново значение и искаше да 

предава това „знание”, както той го наричаше. Ако се опитаме да търсим мястото на човека в 

езика на психиатрията, може би ще кажем, без са сме много сведущи, че той има натрапчиви 

мисли, налудни идеи, че душевният, емоционалният и мисловният му свят, в който се е затворил, 

е всъщност духовната му тъмница, възприемана от него като царство на свободата. Да, той беше 



свободен само в своя интелектуален несвяст и искаше да го натрапва. Той тръбеше за откритията 

си, искаше да бъде чут, разбран, почитан. И най-гневно отхвърляше всеки, който се опитваше да 

му противоречи. Всяко друго мнение за него беше глупаво, нямаше никакъв смисъл, даже беше 

толкова вредно, че трябваше грубо и с ярост да се оспорва. Тази фикс идея изпълваше 

ежедневието му, той се беше така потопил в нея, че останалият свят не съществуваше или ако 

беше възможен, трябваше непрестанно да се пренебрегва. Това беше човекът, който признаваше 

само своя свят на думите с измислените от него техни значения. Той наглед е безобиден, най-

много да подхвърли нещо ядно, злобно, да изръмжи срещу онези, които не гледат сериозно на 

него, но я си представете, че му е дадена власт, макар и малко, я си представете, че от него 

зависят човешки съдби, че е, да кажем, надзирател и му дават заповеди да бие, тогава той щеше с 

всеки удар да казва: 

– Знаеш ли какво значи бой? Това значи, че ще те бия до спукване. А знаеш ли какво значи йоб? 

Прочети думата отзад напред. Това е от Йов, ама третата буква е сбъркана. Йов е оня нещастник, 

дето още вярва в Бога, дори когато Бог му праща много нещастия. Дума бой всъщност няма. Тя е 

сгрешена. Думата е вой. А вий сега от болка! Йов със Йов, кажи, че вярваш в мене и спирам да те 

налагам! – и започваше боя. 

Да не дава Господ, да не чува дявола, че май попрекалих с моето въображение, макар че тъпакът 

си е тъпак и ако може от него да има спасение, то е да не го забелязваме. Моля се да си живее 

човекът и да си ломоти, само да не му се пада власт в ръцете, че не истински, а дървен господ 

покрай него ни очаква. За него друга висша сила няма. 

Иначе той се мярна за малко в клуба ни „Дилема в небето”. Беше се наканил да се представя, но 

явно подусети, че няма да бъде приет много гостоприемно, и предвидливо се отказа.  

След като в нашия клуб витаеха такива личности, нямаше как той да не се приземи и да не се 

разпадне на земята, Вярвам, че ще е добра хранителна среда за появата на нов, защото онази 

млада жена за която не разказах, онази, която гореше с идеята за интересни срещи с писатели и 

хора на изкуството, каквито всъщност се състояха, някой ден сигурно отново ще открие клуб и той 

ще оцелее. Този път, надявам се, да се намерят по-достойни хора, творчески натури, способни 

пълноценно да общуват. Тя го заслужава. Всички ние го заслужаваме. Дори и недостойните го 

заслужават. Защото една добра идея – осъществена идея, винаги оставя следа, даже и сред 

недостойните.  

А сега отново, в сетния край, виждам бизнес дамата, вземаща поръчка, която ме гледа къде 

разбиращо, къде неразбиращо, вика ми „къш!” и продължава делово да любезничи: 

– Албенче, колко надписи? Сигурна ли си вече? Сто двадесет и пет? А плакетите? И те ли толкова? 

Не… не… Още по-добре: двойно повече. А знаменцата? Те тройно?! Браво!... Браво!... Дори 

шесторно бих могла! 


