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ПЪТНИКЪТ

дин човек, който седеше до мен по време на 
дълъг нощен полет през океана, ми разказа за 
страховете, спохождали го нощем като дете. 
Присънвал му се все един и същ кошмар, а той 
крещял и паникьосан викал родителите си. 

Случвало се в дългите вечери – тихото, зле освете-
но време без телевизионни екрани (чувало се най-много 
бърборенето на радиото или шумоленето на татковия 
вестник) раждало странни мисли. Човекът помнеше, че 
още привечер започвал да се бои въпреки успокоителните 
думи на родителите си. 

Тогава бил на три-четири годинки. Живеел в мрачна 
къща в покрайнините на градчето, баща му бил директор 
на училище, човек принципен и дори закостенял, майка му 
работела в аптека, била вечно обвита в облак от миризма 
на лекарства. Имал и по-голяма сестра, но тя, за разлика 
от родителите им, не се и опитвала да му помага. На-
против, с някакво непонятно злорадство още от обяд 
започвала да му напомня, че нощта ей сега ще настъпи. 
И ако техните не били наблизо, го тъпчела с разкази за 
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вампири, излизащи от гробовете си мъртъвци и всякакви 
адски изчадия. Странно, обаче нейните разкази изобщо не 
го плашели – някак не успявал да се ужаси от всички тези 
неща, смятани от хората за страховити, те ни най-малко 
не го стряскали, сякаш мястото за страх в него вече било 
заето и всички възможности за уплах били изчерпани. Той 
слушал възбудения ѝ глас, драматичния шепот, с който 
опитвала да го ужаси; слушал го равнодушно, защото знаел, 
че страхотиите ѝ са нищо в сравнение с това, което го 
чакало всяка нощ в леглото. Вече пораснал, той би могъл 
да ѝ бъде благодарен, задето с разказите си го е направила 
някак устойчив на всички обикновени ужасии в света, така 
че в известен смисъл бе станал безстрашен човек.

Причината за страха му била неизразима, не успявал 
да намери думи за нея. Когато родителите му нахлували 
разтревожени в стаята с въпроси какво става пак и какво 
е сънувал, той казвал само той или някой, или този. Ба-
щата палел лампата и – уверен в силата на емпиричните 
доказателства – сочел ъгъла на детската, зад гардероба 
или мястото до вратата, и повтарял: Ето, виж, тук няма 
нищо, нищо няма. Майката правела друго – гушвала сина 
си, обгръщала го с антисептичната миризма на лекарства 
и шепнела: Тук съм, при тебе съм, нищо лошо не може да 
ти се случи. 

Но той бил прекалено малък, за да го ужасява злото. 
Всъщност още нищо не знаел нито за злото, нито за доб-
рото. Прекалено малък бил и за да се бои за живота си. 
Впрочем има и по-лоши неща от смъртта, от това вампир 
да ти изсмуче кръвта или върколаци да те разкъсат. Деца-
та знаят най-добре: самата смърт може да се преживее. 
Най-лошо е онова, което се повтаря, което е ритмично, 
неизменно, предвидимо, неизбежно и непокорно – онова, на 
което не можеш да повлияеш, което те стисва в лапите 
си и те повлича напред.


