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Всичко е смях и всичко е прах, и всичко е нищо:
защото всичко родено е от безумие.

Гликон



Никой няма да отрече, че светът е, общо взето, 
едно добре подредено място, на което все пак чо-
век може да поживее прилично за известно количе-
ство време. Ето например светът се състои пре-
ди всичко от отношения, да, едно, второ, трето и 
така нататък, и по-точно от серии от отноше-
ния, и също така от отношенията на тези отно-
шения, а освен това и от неизвестен, но несъмне-
но голям брой уподобявания между различните 
неща, които уподобявания се намират винаги 
между отношенията, биват предпоставени от 
отношенията или пък следват от тях. В света 
има подредба, а това вече вдъхва доверие. Линията 
на движение на тези уподобявания, тоест кое 
нещо на кое друго се уподобява и кое към кое се 
отнася, никога не е предопределена обаче и може 
да варира свободно в зависимост от обществени-
те условия, от климата или от други исторически 
или социални условия, но така или иначе всички 
тези уподобявания подпомагат наличните отно-
шения и доколкото е възможно ги улесняват и ги 
допълват. Факт е обаче, че всички отношения 
между нещата пречупват сърцето, несъмнено, 

XVI. 

тик-так-так
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пречупват го и го съкрушават постоянно, пречуп-
ват го всячески, видимо и невидимо, направо го 
взривяват, сърцето постоянно е на границата на 
експлозията, съкрушено, смазано, човешкото сър-
це е доведено до изстъпление от всички тези без-
бройни отношения, до пъкъл, объркано и задъхва-
що се от тях постоянно, защото много 
по-трудно сърцето отколкото мисленето може 
да понесе цялата серия от всички отношения на 
нещата, от техните многобройни, дори безкрай-
ни вариации, а също така и безкрайните отноше-
ния на тези отношения, както и от безкрайните 
уподобявания, от които е съставен светът, всич-
ко това се оказва непосилно за сърцето на човека 
и способно да го съкруши във всеки един момент и 
да го взриви във всеки миг. Това вече прави живота 
в света почти непоносим. Ако все пак се говори за 
разбиране на света от страна на ума, тоест какво 
и как съществува в този свят, то това би могло да 
стане единствено ако бъдат разбрани всички 
тези отношения, от които светът се състои, да 
бъдат разбрани доколкото е възможно, естестве-
но, макар че е твърде трудно те да бъдат разбра-
ни изцяло, но все пак отношенията могат да бъ-
дат подложени на изследване, поне това, за да се 
види какво и как се отнася и към какво се отнася в 
света, и ако всеки елемент на едно отношение 
бъде проучен спрямо всеки друг елемент, на който 
той се уподобява, а тяхното взаимно отношение 
бъде разгледано в дълбочина, то тогава все пак 
нещо може да се разбере за света. Ако това бъде 
направено и умът все пак успее да разчлени отно-
шенията, така да се каже, или поне да разчлени ня-
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ккои отношения, и успее да проникне до съставни-
те елементи на тези отношения и до 
необичайните понякога линии на движение, които 
елементите следват един спрямо друг при своето 
уподобяване, то тогава умът може би ще успее да 
разбере света, или поне донякъде да разбере све-
та, щом той може да прозре едновременно и еле-
ментите, изграждащи отношенията, и самите 
отношения, а също и отношенията на всички от-
ношения заедно с уподобяванията, които ги до-
пълват. Това обаче няма да стане никога. То про-
тиворечи на един естествен повик на човешкото 
сърце, тоест в него има нещо неприемливо, някои 
биха казали, че има нещо неправилно, във всеки слу-
чай обаче има нещо неразбираемо, защото отно-
шенията винаги са свързани с неразбираемост, за 
уподобяванията да не говорим, всичко това безпо-
кои човешкото сърце, съкрушава го и го взривява, 
поради което то винаги и при всички случаи, кога-
то е възможно, е склонно да възприема една сре-
щуположна на отношението линия на движение, 
защото повечето от всички отношения, от от-
ношенията на тези отношения и от уподобява-
нията, от които светът се състои, са не просто 
чужди, но дори противни за сърцето на човека, 
значи те са отблъскващи за него, в тях има нещо 
изцяло неразбираемо и още повече неприемливо 
от сърдечна гледна точка или поне сърцето на чо-
века го чувства тъкмо по този начин, затова то 
реагира на отношенията с един естествен порив 
на отвращение спрямо тях и затова то търси по-
стоянно как да се отвърне от всички отношения 
и от техните елементи, да избяга от тях, колко-
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то се може по-далеч, без да знае нищо за всичко 
това и без изобщо да навлиза в отношенията, в 
отношенията на отношенията и в уподобявания-
та на нещата в света. Затова се изисква голямо 
усилие от страна на това сърце, за да схване от-
ношенията в дълбочина, но още повече, за да свик-
не с тяхната неприемливост, тоест да се опита 
да я приеме доколкото му е възможно, макар тя да 
е неприемлива и затова всъщност никога не е въз-
можно за сърцето да я приеме напълно, затова 
всяко сърце е обречено да живее съкрушено в един 
неразбираем за него свят. Сърцето никога не може 
да разбере и няма как да разбере по какъв начин 
едно дете, нека вземем за пример едно дете, се 
отнася към часовника в една стая, в тази тясна и 
малка стая, една стая с тежки, масленозелени за-
веси, в нея има легло, маса, кресло, до него дреш-
ник, на вид стая като стая, а часовникът тиктака 
тихо, отмервайки минутите една по една, дете-
то, значи, се отнася към часовника, но детето 
всъщност е този часовник, тоест то се уподобя-
ва на часовника и престава да бъде дете, това вече 
е неразбираемо за сърцето, по същия начин както 
и леглото в стаята, в което едно уморено тяло 
заспива всяка вечер приблизително по едно и също 
време, може не просто да се отнася към вратата, 
която държи стаята затворена, ден и нощ, но лег-
лото може дори да бъде тази врата на тази стая, 
то се уподобява на нея и значи, леглото е вратата, 
а това е неразбираемо. Не по-малко мъчително за 
сърцето е да се увери до каква степен една целув-
ка в тази стая, примерно една целувка между две 
тела, една най-обикновена целувка, както се казва, 
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ктоест целувка без език, без лиги и без зъби, ес-
тествено, може да бъде задух за едното тяло и 
задух за другото тяло, тоест целувката се уподо-
бява на задуха в дробовете на лежащото в леглото 
тяло, така както то лежи ден и после нощ в свое-
то легло, разположено до вратата в стаята, и за-
едно със задуха целувката може да бъде дете, едно 
дете, което бяга из стаята привечер, едно дете, 
което може би е уплашено дете, може би е обсебено 
от нещо дете, а може би го боли коремът, дете с 
болки в корема, не може да си намери място от бол-
ка, може би то се страхува от нощта, това дете 
се опитва да излезе от стаята, драска по зелените 
завеси, съкрушено, блъска по вратата, мъчи се да се 
освободи от стаята, страхува се от нощ- 
та, но ето че вече се е свечерило, нощта е дошла, 
тоест детето не може да напусне стаята по ни-
какъв начин, защото тя е заключена, стаята се за-
ключва през нощта, а нощта е влязла в стаята, тя 
се отнася към кожата на тялото в леглото, нощ- 
та е самата кожа, колко хубаво звучи това, нощ- 
та е мека като кожа, тоест кожата е нощта, 
по-точно казано, нощта не се отнася към часов-
ника, нито към леглото с тялото в леглото, нито 
към завесите в масленозелен цвят, а се отнася 
към кожата на тялото, нощта попива в кожата и 
вече почти нищо не се вижда в тази стая, не се 
вижда нито легло, нито дете, кожата се крие в 
леглото и постепенно нощта я обзема и се уподо-
бява на нея и така в една тясна и малка стая една 
нощ ще стане кожа, ще стане тяло, ще стане 
дете. От време на време се чува теч на вода от 
казанче в баня, банята е долепена до стаята, то-



198

в
а

л
е

н
т

и
н

 к
а

л
и

н
о

в
  

 |
  

 в
с

и
ч

к
и

 п
о

с
л

е
д

н
и

 н
е

щ
а

ест стена до стена, водата циркулира, а банята 
манипулира, да, така се казва, затова всичко в тази 
баня се чува в стаята, чуват се също и стъпките, 
когато се минава през коридора с червени тапети 
отвън, за да се влезе или в стаята, или в банята, 
може да се влезе в едно от двете помещения, но 
никога в двете. Целувката е докосване до смърт- 
та, едно долепване, да, както кожата е долепване 
до смъртта, по кожата на тялото личат рани, 
зеят рани, крещят рани, всичко е рани и детето 
също е станало рана, защото смъртта е последна 
целувка, тоест завесите обгръщат детето, очи-
те му се затварят, тялото в леглото изстива, ра-
ната крещи, а казанчето тече, банята манипули-
ра, а след смъртта всичко вече е по-леко и повече 
няма целувки, устните са стиснати и са посине-
ли, а кожата се намира в постоянно движение в 
леглото, завиване, после отвиване, агония първо 
наляво, а после агония надясно, и така тялото 
стои в центъра на всички отношения със смърт- 
та в тази стая. За сърцето е мъчително всичко 
това, сърцето е съкрушено, а после взривено, то 
никога не може да разбере, че раната в тялото, ле-
жащо в едно легло, примиращо в своето легло, се 
уподобява постепенно на чайника, който стои на 
масата, това е нещо невероятно, раната се отна-
ся към чайника, тоест чайникът е тази рана, той 
се отнася към детето, детето пие чай преди зас-
пиване всяка вечер, а понякога яде бисквити про-
дължително, после го боли коремът и тръгва да 
обикаля из стаята, всъщност детето трябва да е 
изпило чая си, защото вече е в леглото, защото е 
станало късно, защото се е свечерило, а леглото е 
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кв стаята, часовникът брои минутите, прави тик-
так, тик-так, всичко тече, после прекъсва извед-
нъж, стопира тук, отсича, всичко е наред, но в 
един момент застива, тик-так-так, последното 
так вече вещае лоши новини, тик-так-так, отсе-
чено, откънтява зловещо, завесите не помръд-
ват, бисквитите са натрошени в чинията на ма-
сата, тик-так-так, тялото е напълно неподвижно 
в леглото, чува се само тиктакане в мрака, остро 
и съкрушително, а дрешникът до вратата сякаш 
всеки миг ще се отвори. Чайникът и чинията на 
масата се отнасят към дрешника, той е долепен 
плътно до стената, а стената е зад леглото, по 
някое време през нощта се чува тих глас, който 
излиза от дрешника, който ще се отвори с прос-
кърцване, почти нищо не се вижда в стаята, то-
ест вижда се само светлината, идваща изпод вра-
тата на стаята от коридора с червените тапети, 
но вратата е заключена, това е светлината на 
коридора с червените тапети, последната свет-
лина по коридора, по който се върви, за да се влезе 
или в стаята, или в банята, която е долепена 
плътно до стаята, а гласът от дрешника се от-
нася към леглото, значи и към детето в леглото, 
или може би се отнася към раната на тялото, 
може би защото раната се уподобява на вратата 
на тази стая, раната става врата, по тази врата 
блъска тялото всяка вечер, блъска сутрин, блъска 
понякога и вечер, и сутрин, разбира се, иска всяче-
ски да излезе от леглото, да напусне леглото, иска 
да избяга от леглото завинаги, понякога много иска 
да излезе, а друг път не блъска, тоест не иска да 
излезе изобщо, докато гласът се носи в детето 
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като далечен тик-так на часовник, обсебва тяло-
то на детето, придърпва това детско тяло, граб-
ва го и го понася със себе си, раната се отваря и 
започва да поглъща тялото, а то започва да потъ-
ва в раната, раната се отваря и поглъща детето, 
гласът и тялото излизат от дрешника, после пак 
влизат в него, образуват едно цяло, тяло и глас, да, 
глас и тяло, всичко става мрак, малко светлина из-
под вратата, червено сияние и стъпки в мрака, и 
това цяло се уподобява на дете, главичката му е 
пепелява, а очите му са мътни като малки локви, а 
детето блъска по вратата на стаята. Пречат на 
тялото да излезе от леглото обаче бисквитките, 
разбира се, защото бисквитките винаги пречат 
на всичко, стоят натрошени в чинията на маса-
та, груби и жълти като парчета стар хоросан, чи-
нията е точно до часовника, часовникът прави 
тик-так-так и брои минутите една след друга, а 
масата е до леглото, кожата на тялото в леглото 
първоначално настръхва, подмамена от гласа, а 
после кара тялото да потъва в леглото съкруше-
но, да навлиза все по-дълбоко в това легло, да се 
губи в него, да се върти наляво и надясно, без да 
може да го напусне изобщо, защото му пречи и ча-
совникът, това постоянно тик-так-так, остро, 
тик-так-так, пак и пак отсича рязко и това вещае 
лоши новини, пречи и дрешникът, затова тялото 
не спира да гледа чайника с укор, не спира да гледа 
чинийките с още по-голям укор, бисквитките с 
възможно най-голям укор, а после влиза в дрешника 
обратно, прибира се в дрешника и остава в него, 
защото тялото е глас, който се разнася из стая-
та, изпълва я и я проклина едновременно, това 
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ктяло се уподобява на един глас, този глас се отна-
ся към вратата на стаята, разнася се към прозор-
ците в стаята също така, които са скрити от 
тежките масленозелени завеси, носи се в завивки-
те, да, във вътрешността на бисквитките, пищи, 
кълне и шепне любовни афоризми, този глас не е 
нищо друго освен една поредна серия от отноше-
ния между детето, чинийките и чайника на маса-
та, тази серия от отношения се отнася към 
дрешника и към нощта, която навлиза в стаята, 
първо, раздвижвайки масленозелените завеси, по-
сле навлиза в детето, тоест в раната на детето, 
а накрая навлиза и в леглото и остава завинаги в 
леглото. Тогава гласът постепенно се уподобява 
на леглото, щом като то се отнася към кожата, 
тоест отнася се към целувката, която първо е 
дишане, нежност и забрава, а после става задух в 
дишането, задух в нежността и задух в забравата, 
а целувката се уподобява постепенно на стаята, 
защото смъртта е просто един глас в една стая, 
едно проклятие, което бавно се приближава до 
едно легло в тази стая, отвива завивките, оголва 
рамената, раните, пепелявата главица и мътните 
като локва очи и прониква в тях както любовен 
афоризъм прониква в сърцето на влюбена ученич-
ка. До стаята се намира банята, в нея тече казан-
че, нещо капе, куца и премигва на парцали, в ъгъла 
на банята се е сврял черен паяк и плете своята 
мрежичка, малка крушка трепти, а адът е винаги 
вътре, например в банята, тя е или много тясна 
баня и буквално няма къде да се обърнеш, или е 
много широка баня и тогава се чудиш защо е тол-
кова широка, тогава се чувстваш изгубен в банята 
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и не знаеш какво да направиш, адът значи е в баня-
та, редом до бидето, всъщност адът започва с би-
дето, да, с бидето, освен това адът завършва с 
бидето, когато се минава по коридора с червени-
те тапети, за да се влезе или в стаята, или в баня-
та, в която се намира бидето. Целувката е едно 
усилие от страна на кожата,  едно дете или един 
вид рана, всяка целувка се уподобява на всичко това 
през всяка нощ и всеки ден, целувката е задух, кой-
то се отнася към гласа, този задух е всъщност 
глас и проклятие, заедно с гласа целувката се от-
нася и към детето, и към детето, и към тялото в 
леглото, защото тялото кърви търпеливо в лег-
лото, когато стане много тъмно, когато настане 
вечер, а кръвта на тялото се оттича по пода на 
стаята търпеливо, една капка по една капка, кап-
кап, както часовникът прави тик-так, стаята се 
пълни с кръвта на тялото капка по капка, тоест 
много бавно, а кръвта бавно мокри краката на де-
тето, то обикаля в своята стая, не може място 
да си намери, водено от някакъв глас, заблуждавано 
постепенно, тотално обсебвано и придърпвано, 
докато гласът се разнася нашироко из стаята, 
минава покрай часовника, унася се в завесите и ги 
раздвижва на две, на три, застава пред чинийките, 
утаява се в чайника и така гласът напълно завзема 
леглото, обсебва нощта, задълбочава се в кожата, 
докато накрая леглото самò не се уподоби на този 
глас, а дрешникът стои до леглото, задухът по-
степенно завзема тежките завеси на прозорците, 
прозорците се запотяват, а гласът оставя свои-
те дълги следи по кръвта на тялото, ситнѝ по 
пода с малките си детски стъпки, гласът оставя 
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ктези мънички детски стъпки по тялото, докато 
кръвта капе бавно по пода на стаята и изкапва 
капка след капка в нощта. Тук значи става дума за 
едно отношение между гласа и целувката, за цяла 
серия от отношения между вратата и чайника, 
между чинията и детето, отношения между ча-
совника и завесите, докато чайникът не се напъл-
ни с кръв, а целувката не стане смърт. Детето 
бяга из стаята като малко насекомо, ситнѝ по 
кръвта със своите малки крачка, преди да успее да 
се скрие в дрешника, уподобявайки се на тяло, и 
тогава кръвта на тялото съвсем ще изпълни ста-
ята, ще я изпълни цялата догоре, всичко ще бъде в 
стъпки, в кървави следи, в проклятие, в нежност и 
в задух между следите, между ситните стъпки и 
завесите, а казанчето в банята ще спре да тече. В 
тази стая има меко кожено кресло, то стои точ-
но до леглото, затова кръвта стига първо до него, 
но креслото ще остане празно и никой никога 
няма да седне в него. Дрешникът се отнася към 
детето, тоест дрешникът е това дете, той се 
уподобява на това доста малко за възрастта си 
дете, даже почти миниатюрно дете, дете ли е, 
паяче ли е, с неговите миниатюрни детски стъп-
ки, с малките му свилени мрежички, то лежи свря-
но в своето тясно легло, върти се първо наляво в 
него, а после надясно, затоплено от нечия незнай-
на целувка, докато чайникът лежи на масата пра-
зен, както е празен и часовникът, бисквитите в 
чинийката са натрошени, сухи като стар хоро-
сан, целувката е глас и целувката е рана, позасъх-
нала по ръбовете, тя продължава да зее в нощта, 
първо е глас, а после става легло и продължава да 
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зее, накрая целувката стои заключена в стая, в 
която никой никога повече няма да влезе. Тя се 
уподобява на врата и постоянно се намира в от-
ношенията, които вратата е успяла да изгради с 
кожата, кожата с гласа, гласът с леглото, леглото 
с часовника, часовникът с дрешника, дрешникът с 
детето, а детето със смъртта. Последното от-
ношение е най-непоносимо за сърцето, това е 
едно във всички случаи убийствено, едно във всич-
ки случаи неразбираемо и съкрушително отноше-
ние, затова е напълно разбираемо, че когато стиг-
не дотук, тоест когато кръвта изпълни стаята 
до колене, когато кръвта стигне нивото на дреш-
ника и започне да изпълва и него, когато креслото 
остане завинаги празно, тогава сърцето непре-
менно ще се пръсне.  
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