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КАФКАЗУС
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Ако господин К. страдаше от география и знаеше за 
съществуването на Кавказ, сигурно би го включил в 
своя ПРОЦЕС.* 

Да се гмурнеш в море Каспийско, а да изплуваш на 
брега на Черно. Назад – пеша по сушата. Ето ти тебе и 
околосветско пътешествие.

* Става дума за Франц Кафка (1883-1924) и неговия роман 
„Процесът“
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ПЪТЯТ

ТЯСНАТА ПЪТЕКА ВОДИ НАГОРЕ.
Води криволичещо и хитро.
Ту се плъзга по ръба на вледеняваща въображе-

нието пропаст, ту с труд се промъква през плашещите 
с акустика горски дебри.

Страшно е да произнесеш даже дума – ще изтръп-
неш от собственото ехо.

Затова аз и вървя, дал принудителен обет за мъл-
чание.

В каквото и да е време.
В каквото и да е настроение.
Без да изпитвам умора и без да задавам на себе си 

безмислено-мъчителни въпроси: къде и за какво?
Благодаря на редките срещнати: макар да ме по-

глеждат с учудване, а понякога и с подозрение, усмив-
ка все пак не ми отказват.

Интуицията явно им подсказва, че случайни хора 
в планината няма.

А щом човекът, макар и придошъл, се е изкачил 
тук – е по волята Божия.

Сигурно затова никой не ме спира.
Не ме безпокои.
И нищо не натрапва.
В планината – не е като в равнината.
В планината уважават чуждата свобода.
При това, не по-малко от собствената.
Така че, ако сам душата си не откриеш, никой в 

нея няма да нахлуе.
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В планината е особена представата за приличие, 
търпимост и табу.

Това се усеща дори при мимолетна среща.
И колкото по-близо до небето, толкова по-отчет-

ливо.
ТЯСНАТА ПЪТЕКА ВОДИ НАГОРЕ.
Води по известна само на нея траектория.
Но не към някаква поставена цел.
Обратно, от всичко конкретно, постулатно, пъте-

ката ме извежда.
Освобождавайки ме от идеите и замислите на ми-

налото.
Без да напомня за нещо, останало там, в суетната 

равнина.
И аз постепенно ставам част от пейзажа, който 

пред очите ми се превръща от минали фантазии у 
мене в действителност.

Кавказ е наляво.
Кавказ е надясно.
Стъпка след стъпка, сякаш мисъл след мисъл.
Изглежда, отишъл съм твърде далеч.
Защото изведнъж осъзнавам: Кавказ е в мен.
С неговите слепящи снегове и гореща кръв.
С неговите неизкупени грехове, любов, избухлив 

нрав.
Ето я – границата между всички по-рано натрупа-

ни знания и още неведомото.
Ето го – нулевият километър на вечността. 
Едновременно камък и дух на мирозданието.
Остава само да поема дълбоко въздух и да разтво-

ря широко своите обятия.
Но как да обгърнеш необятното?
Или поне да го осмислиш?
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Пред мен – великата „Молба“!*
Ненадмината пълнометражна истина!
С нейните божествено-дяволски образи и моно-

тонни Пшавелови** стихове. 
Аз тържествено си давам дума повече никога да 

не се боя от височината и да не се оглеждам назад.
Нали намерих това, което търсих толкова дълго.
Което бях виждал преди само на екрана.
Отсега облаците са моята нова страст.
Отсега аз мога да се вслушвам не само в себе си, 

но и в цялата Вселена.
Обаче неочаквано се улавям в мисълта, че в носе-

щото се от всички страни приглушено пеене мелодята 
е една и съща, докато думите са смесени от различни 
и съвсем неприличащи си езици.

Аз замирам.
Опитвам се да разпозная звуците.
Но от обърканото вавилонско разноезичие започ-

ва да ми се вие свят.
В един момент разбирам, че общата мелодия – 

това още не е обща песен.
И общата Кула – съвсем не е обща история.
Не съществува вечна дружба, поне без капка веч-

на вражда.
А една капка е способна да разруши дори най-

трайния земен камък.
ТЯСНАТА ПЪТЕКА ВОДИ НАГОРЕ.
Води с увереността на правилно избрания път.
Денят се сменя с нощта.
Любопитството – със смирение.
Бледата луна от надвисналите небеса укорително 

гледа на всичко ставащо долу.
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Нали тя безпогрешно знае, че всеки народ има 
свои думи за песента, а значи – свой смисъл и своя 
собствена истина.

Защото една истина за всички няма.
Единствена и неповторима я признават само на 

родната ѝ земя.
И искрено тя звучи само на родния език и с род-

ната интонация.
Това потвърждава ехото от шумните трапези.
По-убедително доказателство, навярно, и не е 

нужно.
Макар че, колкото повече такива доказателства, 

толкова по-малко шансове във всяко от тях да се по-
вярва. 

Аз гледам луната и не смея да ѝ възразя.
Аз съм ням.
И безпомощен.
„Молбата“ – реална, внезапно гасне, превръщай-

ки се отново в черно-бяло кино.
Колко жалко, че тя беше само мираж.
Оказва се, великата истина е нищо, в сравнение с 

човешкия разноезичен хор.
Но разочарованието продължава недълго.
Под натиска на фантазиите то отстъпва.
От облаците аз се зареждам с енергия.
И нищо не може да ме спре.
Защото обратен вектор в планината няма.
Както няма в гората и минало време.
Събрал духа си, продължавам пътя.
И мисля само за него.
Колкото далечен и безкомпромисен да е.
С надеждата за нови откровения.
А може би и нови оправдания.


