
Мечтите на един контейнер 
 

Вали.... Тихо... монотонно... като лека песенчица... А 
ветрецът разпилява в различни посоки тънките вейки 
на ореха и шумоли из листата му приспивно. 
Малката площадка пред кооперацията е лъснала лице 
от мокрота, а по нея важно стъпва един котарак и се 
оглежда. Явно кеф му е да бъде сам, непритесняван 
от коли и хора. Улицата е пуста, загубила представа 
за стъпки и лица. Контейнерът до стълба мълчи... От 
време на време изпъшква от тежестта си и пак... 
мълчи. И какво ли може да каже – препълнен до горе 
с бутилки, пълни найлонки с (не)изядени мечти. 
Вероятно може много да разказва. Затова, което е в 
търбуха му, и затова – кой го посещава, кой е добър с 
него, кой.... Зее отворената му паст, носи се някаква 
неопределена, неприятна миризма... Имам 
усещането, че всеки момент може да изригне от 
недоволство и очакване. По няколко пъти на ден 
минават грижливи ръце покрай него, спират се, 
преравят го усърдно, установили си диагнозата и 
отминават. Едни търсят храна, други просто ровят... 
Някои спорят, други мълчат. Трети... заприличали по 
вид на него... почти обезличени, загубили образ и 
вид, заедно с уличните котки се надпреварват в 
търсене на късмета си.Какъв ли.... кой ги знае... Щом 
до сега не са го открили, макар че толкова неща 
изхвърлят хората от дома си, от душите си... Живот... 
Контейнерът изпъшка и се замисли... За кое ли по- 
напред... Кучешки живот – и защо ли така го 
наричат... Би трябвало да е... котешки. Нали котките 
ровят в контейнерите?.. Често пъти заедно с някое 
дете изскачат от препълнения му търбух, 



надпреварвайки се в своето търсене кой ще бъде по- 
удачен и пръв. Понякога до него спира каруца пред 
разпадане с някой дръглив кон и докато той пасе 
тревата около стълба, стопанинът му тършува нещо, 
потребно според него. И не му прави впечатление 
нищо. Контейнерът е свикнал с всякакво присъствие 
около себе си... Нали олицетворява самият живот... 
Сега му е тежко... От два дни тежи препълнен, а 
мечтите му са... други... Да бъде винаги... 
стопанисван, да няма ровещи хора в него, защото го 
боли някой от глад да те бъркоти.... Защото това 
принизява човека до... котката... (моите уважения и 
към нея). Защото да усетиш болката на човека и 
страданието, че днес няма и трошица хляб, за да 
нахрани глада си и душата си със спокойствие.... те 
боли също толкова , колкото и самият човек... Макар 
че му беше повече от ясно – не може и без него на 
тоя свят. Контейнерът Живот ще е винаги 
необходим, но поне страданието да е по- малко и да 
няма протегнати ръце към торбичката ,захвърлена в 
него. Отново потъна в мислите си и замълча. Дъждът 
продължаваше ритмично да чука по капака му в 
унисон с неговата болка. И на него нещо му 
тежеше.... за какво ли... Може би следващия път той 
ще разкаже... Може пък неговата приказка да е 
друга... Дано... За мечтите на един дъжд... Но сега тук 
са мечтите на един контейнер, който пъшка... 
затлачен... И чака... някой да облекчи състоянието 
му. 
 
	


