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“Безплатно е сиренето само в мишите капани.”

Денем копаехме окопи. В кръг. После ги съединявахме с по-малки напречни 

окопи.  Така постепенно се обкръжавахме отвсякъде с огромна паяжина – 

заради врага. 

През цялото време валеше като из ведро. Улесняваше работата ни, защото 

размекваше  твърдата  почва.  Затрудняваше  ни,  защото  постоянно  бяхме 

мокри. 

Подготвяхме  се  за  врага  сякаш  знаехме  всичко  за  него.  А  всъщност  не 

знаехме нищо. Само чувствахме тягостното му подмолно присъствие. Не го 

виждахме. Чакахме го. Нямаше го.

Странното  усещане  за  обсаденост  от  бъдещия  враг  или  пък  жертва,  кой 

знае,  тази  особена  близост  с  известността  за  настъпващите  мигове  ни 

изпълваше с неописуем възторг. В умовете на всички ни не спираше да се 

върти едно и също нещо - последната мисъл на главата, докато лети надолу 

към пръстта след срещата си с гилотината.

Зелената трева постепенно пожълтя.  Покри я суха шума, шумата я покри 

сняг,  под  разтопения  сняг  прокара  нова  трева,  после  отново  пожълтели 

листа,  суха  шума,  нов  сняг  и  така  няколко  пъти.  Минаха  години,  а  ние 

постепенно  свикнахме  с  окопите  си.  Или  по-точно,  заобичахме  ги.  Само 

понякога се чудехме защо никой не ни напада, тъй като в крайна сметка не 

беше много нормално да имаме окопи, а врагът да го няма. В един момент ни 

хрумна, че сигурно така добре сме се окопали, че врагът просто не смее да 

припари.  Закопахме  и  преградихме  няколко  окопа,  срутихме  няколко 

насипа. На паяжината ни се появи дупка. 

- Нека си стои дупката! – викна някой от нас.

- Ще решат, че е достатъчно голяма, за да минат през нея и ще се заклещят.

- Ами ако все пак успеят да се промъкнат? – позволи си да се усъмни друг.



- Невъзможно! Мрежата ни е съвършена. А пък с тази пролука сега става 

още по-съвършена, защото дава измамна надежда.  Общо взето, в нашите 

редици нямаше място за съмнение. 

Минаха още няколко години, без да се случи нещо особено. 

Един ден най-неочаквано на хоризонта се появи черна стена. Обграждаше 

ни от  всички страни -  от  север и юг,  от  изток и запад -  не в кръг,  а  в 

квадрат. В началото едва се забелязваше, защото беше съвсем ниска. През 

следващите дни обаче започна да расте пред очите ни. С часове. 

Гледана от нашата позиция, от окопите, стената за кратко време стана по-

висока  от  човек,  после  от  дърветата,  а  накрая  закри  от  погледа  ни  и 

околните  хълмове.  В  един  момент  изчезна  и  небето.  Остана  само  една 

мъничка синя пролука високо горе над окопите. Настана дълга нощ, а денят 

се смали до ония няколко секунди, през които слънчевите лъчи можеха да 

ни  огряват  под  прав  ъгъл.  На  нас  в  рововете  това  ни  беше  напълно 

достатъчно, защото знаехме, че в този малък отрязък от времето слънцето 

грее само за нас. И за никого другиго. 

Преустроихме се и се приспособихме към новите обстоятелства. 

Бяхме обкръжени от всички страни и така изгубихме всяка възможност да 

видим врага си. И все пак не спирахме да им се чудим на тия душмани: 

възможно ли е наистина да са толкова загубени, че със собствените си ръце 

да ни строят непробиваема крепост и така само да подсилват още повече 

укреплението ни.  Защото стената,  тяхната стена,  беше идеалната защита 

срещу  нападенията  им.  А  в  комбинация  с  паяжината  ни  от  окопи  тя 

образуваше съвършения лабиринт – ЛАБИРИНТ БЕЗ ИЗХОД.

-  Timeo Danaos et dona ferentes! –  казаха някои от по-образованите. Не ги 

разбрахме, та затова и не им обърнахме особено внимание.

От самото начало осъзнахме, че редовната поддръжка на крепостните стени 

е  наложителна,  понеже  с  течение  на  времето  се  появяваше  я  някоя 

пукнатина,  я нещо друго.  Затова  сформирахме екип от  най-способните  и 

опитни  специалисти  по  закърпването  и  запушването  на  дупките, 

пукнатините и процепите. 



Врагът не обръщаше внимание на укрепителните ни дейности, но ние бързо 

прозряхме лъжовността на привидното му равнодушие, под което се криеха 

алчни завоевателски амбиции.

При един от многобройните ремонти се случи инцидент – срути се скеле и 

загинаха няколко от специалистите ни по кърпене и запушване. Отдадохме 

им чест, като им издигнахме бюстове на централни места в лабиринта ни. 

Също така, кръстихме известен брой окопи с имената на техните жени, деца 

и внуци, роднини, приятели, съседи, любовници и други близки тям хора. 

Другите окопи си останаха без имена, защото все още нямахме достатъчно 

заслужили граждани.

За  училище  на  децата  си  избрахме  един  от  най-сухите  и  хубави  окопи. 

Кръстихме  го  на  учителя,  единственият,  с  когото  разполагахме.  Той 

всъщност не беше истински учител,  но от ранно детство си мечтаеше да 

стане  такъв.  Това  обаче  нямаше  никакво  значение  в  нашата  ситуация. 

Новият учител пригоди изцяло учебния план към обстоятелствата. Огромната 

купчина учения, теории и закони, които не отговаряха на належащите ни 

нужди, отменихме и изхвърлихме от образователните програми на младите 

поколения.

Защо  беше  нужно  да  пълним  малките  детски  главички  с  безполезни  и 

безсмислени знания, като например това, че земята е кръгла, както ни учеха 

нас някога. За нас сега тя беше квадрат от окопи и стени и да се знае това 

беше  напълно  достатъчно.  Кому  е  необходимо  да  се  изучава  какво  има 

навън, когато и вътре има достатъчно непознати неща.

Така образованието стана достъпно за всички – и за бедните, и за богатите, 

и за глупавите, и за умните. Изчезнаха слабите и отличните оценки, добрите 

и лошите ученици, наказанията и наградите, изчезна бягането от часовете, 

просто защото нямаше къде да се побегне.

В  болницата,  която  се  намираше  точно  в  съседния  до  училището  окоп, 

имахме само един лекар. Всъщност, и той не беше точно истински лекар. 

Някога учил медицина, но след като се разочаровал, напуснал учението.

Нашият  доктор  веднага  премахна  всички  болести,  освен  онези,  които 

познавахме, така че се чувствахме много по-добре, защото шансовете ни да 

се разболеем или умрем бяха далеч по-малки. Нямахме нужда от лекарства, 



каквито тъй или иначе нямахме,  умираше се естесвено и здравословно – 

както Бог е отредил.

Благодарение  на  това,  че  беше  единствен,  нашият  доктор  беше  и  най-

добрият, така че и тук се заличиха разликите – всички се лекувахме при 

най-добрия лекар.

В  единственото  кафене  единственият  келнер  поднасяше  единственото 

възможно питие. Изчезнаха разликите между пияните и трезвите. Нямаше 

вересия,  бакшиши,  гасене  на  лампите,  сбивания  и  безредици.  Всеки  си 

имаше собствена маса, а на нея - свое собствено безплатно питие. Идеалът 

беше осъществен: никой никого не черпеше, а всички се гощавахме.

Имахме  си  собствена  фабрика,  магазин,  бръснарница,  собствена 

хлебарница,  гробище,  рудник,  собствена  нивичка  и  църквичка,  гора  с 

дървета,  парк,  собствен  площад  и  кръстовище,  кино  и  театър,  будка  за 

цигари, собствена кола, велосипед, топка, куче, котка... С две думи, имахме 

всичко, от което се нуждаехме, от всичко по един екземпляр – и това ни 

беше напълно достатъчно. 

Изчезнаха  всички разлики,  които дотогава  ни подтискаха  и разделяха,  а 

животът  стана  несравнимо  по-лек  и  приятен.  Сбъднаха  се  много  мечти. 

Всеки стана значим и известен, защото беше единствен и неповторим: един 

единствен хлебар,  един единствен готвач,  фризьор,  художник,  писател  и 

всички заедно притежавахме онова, от което се нуждаехме. Всички бяхме 

най-добрите,  всички имахме най-доброто,  въобще, всяко нещо беше най-

доброто, защото нямаше с какво да се сравни. Аз избрах да съм най-добрият 

в  идеите,  да  бъда  най-умният  в  малкото  ни  царство,  и  така  осъществих 

отколешната си младежка мечта.

Лабиринтът продължаваше да ни пази и всеки от нас живееше значимия си 

живот. 

Така продължи дълго време, и сам вече не помня колко, защото и времето 

бяхме  премахнали.  Изоставихме  и  останалите  мерни  единици.  Не  се 

нуждаехме от тях. Обаче един ден най-неочаквано лабиринтът ни го сполетя 

страшна беда.

Земята се затресе, окопите започнаха да се рушат, а стените в далечината 

се люлееха като паяжина на вятъра. Дълбоко от земните недра се дочуваше 



приглушен тътен. Всичко се залюля и развълнува, падахме един върху друг, 

ставахме и после пак залитахме, катурвахме се, объркани и безпомощни, 

без да имаме време да проумеем какво се случва. Беше силно земетресение. 

В един миг, когато трусът достигна връхната си точка, земята болно изохка и 

затрепери,  почвата  под  краката  ни  се  разцепи  и  се  раздели  на  две 

половини.  По  средата  зейна  дълбока  мрачна  бездънна  яма.  В  сърцата  и 

домовете ни нахлу непозната досега тревога.

Нарастващ ужас обхвана онези, които останаха в по-малката половина. В 

редиците  им  завладя  паника,  безвластие  и  съмнение  в  правилността  на 

борбата  ни.  Чувството  за  изоставеност  и  изолираност,  мисълта,  че  са 

изиграни и изоставени от съдбата ги направи слаби и колебливи. Решихме 

да ги накажем и се отделихме от тях с висока и този път вътрешна стена. А в 

отговор и те си издигнаха своя.

Бездънната пропаст помежду ни си остана на същото място, само че сега 

беше станала още по-дълбока или може би по-висока, и аз не съм много 

сигурен. Вече бяхме изгубили всякаква мярка.

След  известно  време  дочухме  вайкане  и  олелия  от  другата  страна  на 

вътрешната стена. Ние можехме без тях, но те без нас – не. Всичко жизнено 

необходимо  остана  от  нашата  страна.  С  какво,  да  речем,  можеше да  им 

помогне музеят (иначе празен, защото историята още я създавахме), когато 

нямаха какво да ядат (готвачът беше наш човек)? Или, от каква полза им 

беше  поетът  (не  написал  нито  стих),  когато  най-добрият  хлебар 

(единственият човек, който умееше да меси хляб) остана от нашата страна?

Скоро  над  тяхната  част  се  появиха  и  първите  лешояди.  Постепенно 

измираха.  Постепенно,  но  не  и  с  достойнство,  защото  напоследък  се 

предаваха. Обезкуражени и изтощени, започваха да рушат външната стена и 

да се предават на врага. 

Злите езици говореха, че сега си живеят чудесно в чужбина, но това просто 

не можеше да е вярно. Както и да е, тук разказът придобива неочаквана и 

трагична развръзка. 

Подмолният ни враг, останал скрит и спотаен през всичките тези години, 

сега изведнъж реши да се възползва от нашето неразбирателство и насъска 

бившите  ни  братя  против  нас.  Единствено  те,  нашите  довчерашни 



съратници,  хората,  които  говореха  езика  ни  и  познаваха  най-добре 

културата, навиците, обичаите и мисленето ни, единствено те, които знаеха 

дори как дишаме, бяха в състояние да ни унищожат. Само те и никой друг.

Закрепиха  огромен черен покрив над  стените  и  така  ни закриха  небето. 

Само бившите ни братя знаеха какво означаваше за нас онзи миг, онези 

няколко секунди, в които слънцето грееше само за нас. И само те знаеха 

колко тежко ще ни бъде, ако го изгубим.

Настана  вечен  мрак.  Изчезнаха  светлината  и  огънят.  Всичко  притихна  и 

замря,  престана  да  пълзи  и  ходи,  да  плува  и  лети,  да  се  ражда  и 

размножава, да цъфти и никне. Изстина земята, заледи се водата, застоя се 

въздухът.  Всичко  се  развали,  обърка  и  изопачи.  Лутахме  се  изгубени из 

окопите, блъскахме се в мрака, безцелно ходехме и се спъвахме, ослепели и 

заблудени. 

Настанаха тежки дни и за пръв и последен път решихме да се съберем на 

съвет. Тук аз излязох с единственото разумно предложение. Най-добре е, 

казах, в името на общия ни интерес, да се самоубием всички вкупом и да 

остане жив само един от нас, най-умният и най-добрият, който достойно да 

представлява  всички  останали  и  когато  настъпи  удобният  момент  да 

въздигне  нацията  от  пепелта  и  да  обнови  лабиринта  ни.  За  други  шанс 

нямаше,  защото  с  останалите  резерви  можеше  да  оцелее  още  известно 

време само един човек. 

Много се изненадах, когато единодушно избраха точно мен. Безспорно е, 

казаха, че само най-големият и най-добрият може да излезе с такова смело 

и мъдро предложение и да се жертва не само за нацията, но и за цялото 

човечеството,  като  предлага  с  такава  невероятна  самоотверженост 

мъченическа смърт в името на бъдещия живот. 

Целунахме се, простихме се и всички скочиха в онази бездънна яма, а аз 

останах  начело  на  своя  изгинал  народ  да  чакам  удобен  момент  за 

възраждането на нацията си.

И ето ме сега тук,  в прочутия лабиринт, в който мнозина се изгубиха,  а 

почти никой не успя да излезе, където в мрачния ден на тягостния месец от 

година смутна и лъжлива записвам горчивата орис на народа си и неговите 

борби, за да я съхраня от забрава и да я увековеча за вечни времена.



Не знам какво ще стане с мен, напоследък духат неблагоприятни ветрове, 

времето не е добро за нашата работа, но аз продължавам да стоя на поста си 

и да се надявам.  Надеждата е лековита и хранителна.  Залъгва глада.  А, 

освен  това,  мисля.  Това  е  моето  призвание.  Понякога  започва  да  ми  се 

струва, че някъде съм сбъркал, понеже другояче си представях всичко. Но 

това просто не може да е истина, защото има само един верен и истински 

път – пътят на праведния. 

Превод: Мира СТАНКОВА
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