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Стаята беше сумрачна, с лек дъх на застояло и като цяло беше подходяща за
присъстващите, сливайки се с тях самите ˗ тихи, безизразни, забравени. Стар
часовник тиктакаше досадно равномерно, изнасилвайки стрелките си, които не искаха
да бъдат там, но неразривната им връзка с изхабеното тяло на часовника ги поставяше
в безизходната ситуация, в която бяха и насядалите в кръг хора. Групата не беше
голяма, може би 5˗6 човека, но тяхното присъствие по-скоро наподобяваше празна
стая, сякаш по столовете бяха нахвърляни отдавна неизползвани дрипи, колкото да
има нещо върху тях. Психоложката на групата влезе бавно и с досада огледа
пациентите си. Беше на средна възраст, недоволна от заплатата си, но имаше да
изплаща ипотека, останала от избягалия с младата си любовница бивш съпруг, и на
този етап не можеше да се надява на нещо повече, а не трябваше да остава без работа.
Личеше си, че е била хубава жена, но годините бяха поизрисували лицето й и
обезцветили косите й, опънати в строг кок. Намести очилата си и приседна на един от
двата празни стола. Погледна в записките си и помоли останалите да изчакат още
малко, защото очакват нов член на групата, който явно закъсняваше. Чу се въздишка,
по-скоро по навик, колкото от досада, и отново тишината се разстла по кривите стени.
На места имаше петна, напомняйки, че някога нежно прасковен цвят е галил
обстановката, но отдавна излющен и неповторен. Дали поради липса на средства,
дали защото не е имало желаещи да го направят или просто не си е засужавало,
имайки предвид какво се случва между тези четири стени и с хората там,
незаслужаващи явна промяна. Не че забелязваха това. Вглъбени и празни, все едно им
беше дали стените са цветни или чернобели, като самите тях.

Чу се плахо потропване и скърцането на вратата подсказа, че някой идва. Това трябва
да е новият член на групата.

˗ А, заповядайте, очаквахме ви! ˗ подкани го психоложката, отдъхвайки си, че могат
вече да започват, за да приключат по-бързо и да се махне от тази сивота, за да се
скрие в своята собствена. Но като всяко познато зло, давайки усещането за псевдо
уют.

Човекът на вратата бавно пристъпи, заслепен от последните слънчеви лъчи, които
тук-таме се процеждаха през мръсните прозорци в ъгъла. Искаше му се да се обърне и
да побегне, но и да го направи, нямаше къде да отиде. Беше сключил сделка и се бе
отказал от всичко за една доза Спасение. Затова продължи да крачи към скромното
кръгче в средата на стаята, насочвайки се към единствения празен стол, приготвен за
него. Самият той, изхабен от годините борба със себе си и пропилени мечти, беше
някак неопределим, празен и сух. Ризата му бе прилежно изгладена, но сякаш чужда,
небрежно втъкната в поизбелели кафяви панталони. Огледа се плахо и също така
несигурно приседна на стола, приготвен за него. Стисна притеснено изпотените си
ръце и впери поглед в старите си обувки, купени от разпродажба, сякаш обвинявайки
ги, че са го довели тук. Но това беше последния му шанс, последното му
пътуване. Психоложката огледа групата и тихо промълви:

˗ Мисля, че сме готови да започнем! Нека поздравим новия ни член, който се казва…
ъъъ, представете се сам, моля! ˗ Човекът вдигна поглед, пълен с чернилка и се
представи:



- Наричат ме Деян, Деян Самуилов.

- Здравей Деян! ˗ беше хоровият отговор на стоящите около него. Психоложката го
погледна някак заучено топло и го подкани да разкаже за себе си, защо е тук, какво
очаква от нея и от групата.

Човекът мълчаливо огледа присъстващите един по един. На най-отдалечения стол
седеше млада жена с пуснати по раменете коси, грозновата, но миловидна. Личеше й,
че идва отдавна и така се вписваше в обстановката, че сякаш самата тя я е създала.
Беше тук по молба на близките си, защото бе извършила доста глупости под влияние
на наркотични вещества. С времето осъзнала, че все още пътят й е почистен и може
да продължи напред, имайки подкрепата на съпруга си и децата си. Беше намерила
смисъл да се пребори и това бе едно от последните й посещения в групата. Щеше да
се завърне пречистена и силна видимо, но решена понякога отново да бяга в своята
тайна градина. Само понякога и само малко. Но... този път по-контролирано, за да не
я върнат отново тук, сред празните души. Защото тя знаеше, че нейната е все още на
мястото си. Но докога! Божа работа.

Човечецът продължаваше да оглежда плахо. До жената с пуснатите коси седеше
младо момче, избягало от дома си и бунтарствало срещу реда и законите. Беше тук не
по собствено желание, но социалните го натискаха, защото нямаше пълнолетие и
родителите му го придружаваха до всяка сбирка, за да не изчезне отново, връщайки
им го от бунището на просещи клошари. Не обичаше да говори за себе си, а само
отбиваше номера. До следващата възможност за бягство. Не успяваше да оцени
топлината на бащиното огнище и закрилата на майчината любов. Беше убеден, че сам
ще му е по-добре, но не успяваше да види собствения си край, потопен до гуша в
лайната на някоя канавка. Леко потропваше с крак, нетърпелив това да приключи. И
да опита отново с доброволното си самоубийство.

На третия стол беше притихнал възрастен мъж с костюм и очила, провиснали над
камбестия му нос. Беше сам ˗ в дома си, в живота си, в леглото си. Съпругата му бе
починала преди години от неизлечима болест, а децата му, непонесли тази трагедия,
се бяха пръснали по света. Момче и момиче. Всеки от тях бе създал собствено
семейство и бяха забравили, че имат баща ˗ някъде там, създал ги, не за да го
изоставят. Но той искаше да бъдат щастливи и не им натрапваше собствената си
особа. Идваше в групата, за да има някакви социални контакти, които в шумното
ежедневие на града не успяваше да създаде. Беше се пенсионирал отдавна като
инженер в голяма компания, в която сега е просто папка в архив „Човешки ресурси”.
Не роптаеше, а просто присъстваше и говореше за миналото си с умиление.
Психоложката го изслушваше спокойно, без да чуе нищо от това, което казваше, но и
не прекъсваше връзката му с групата, защото не й пречеше, а и трябваше да има
пациенти, заради проклетия кредит.

Имаше още два стола, заети от изгубени души. Някогашната прима балерина на
градската опера наперено заемаше следващия и бавно прибираше зад ухото си малък
кичур коса, палаво прокраднал се под тоновете лак, изпръскан пред огледалото преди
да дойде, приготвяйки се, сякаш й предстои излизане на сцена. Както едно време,
когато беше в центъра на светлините. Беше все още млада, но
новозлюпените балерини познаваха правилните хора. И за нея вече място нямаше.
Останала на улицата, пенсионирана на няма и 40 години, без дом и семейство. Без
доходи. И без акъл! Без възможност да прави нещо друго, освен да танцува. Но за
кого?!



До нея ˗ учителка по биология. Нищо забележително, просто поддала се на паник
атаки в резултат от напрежение, непрестанни подигравки и набези от по-големите
ученици. Леко недъгава по рождение, единият й крак беше няколко сантиметра по-
къс от другия и накуцваше. В стремежа си да бъде пример за подрастващите, тя се
бе превърнала в гротескно посмешище за дечурлигата, които бяха нанизали огромни
розови очила и живееха като богопомазани.

Тишината продължаваше да описва празни кръгове около световете на
присъстващите, подканяйки ги да заговорят за себе си. Но рутината и навикът да
бъдат тук, създаваха лъжливото удобство на изчакването някой друг да бъде пръв.
Деян ги прецени един по един по своя криворазбран начин, неподозирайки колко прав
е всъщност.

˗ Деян, ˗ чу се подканящия глас на психоложката - разкажете ни за себе си. Защо сте
сред нас, с какво мога да Ви помогна? Всъщност, сигурно ще се виждаме често, може
ли да си говорим на Ти? ˗ Така познатото и заучено още в университета изречение,
разряза плазмената досада и проправи път към новодошлия, изнасилвайки сетивата
му и настройвайки го да се излее. Как искаше да мълчи! Да замълчи завинаги, защото
това, което имаше да казва беше отрова! Отрова, отдавна посинила кръвта му,
болезнено разстилаща се по корозиралите му вени. Той надигна глава, а очите му...
очите му бяха като сянка от нечий задгробен живот.

˗ Да. Здравейте! Както казах, казвам се Деян Самуилов. Би било добре да си говорим
на Ти. ˗ Отново се чу „Здравей Деян!“, механично излязла фраза от устите на
останалите, която се изплъзваше след всяко чуто „Здравейте, аз съм…“. Това го
накара да потръпне отново, отвикнал от хорско внимание, било то и заплатено.

˗ Тук съм, защото... ˗ продължи Деян ˗ защото сключих сделка. Това е цената, която
трябва да платя, за да изпълня своята част. Всъщност аз съм Деян и се провалих.

Тези искрени думи, макар и минорно родили се в лицемерната стая, предизвикаха
вниманието на останалите, които спряха да се оглеждат във всичко друго, но не и в
моментния оратор и Деян изведнъж се превърна в магнит на впити в него метални
погледи. Този си призна?! Този наистина има нужда да бъде тук! И в какво се е
провалил толкова, че е готов да се оголи? Само част от въпросите, които се зареяха из
въздуха и го поляха с очакването на отговори.

- Провалих се, а имах много шансове. Преди да изпълня своята част от сделката,
трябва да си призная-продължи, рязко добил смелост Деян, осъзнавайки, че колкото
по-бързо приключи тук, толкова по-скоро ще започне Там.

- Трябва да застана пред света си и да изгубя войната, сам развявайки бялото знаме.
Не искам повече спечелени битки. Имах шансове, имах боеприпаси, сам аз бях
оръжие. Но се превърнах в предател! Предадох най-близките си, предадох Любовта
си, предадох мечтите си, предадох децата си, предадох душата си! Продадох я!-Деян
извади кърпичка от джоба на панталоните си и изтри изпотеното си чело. За първи
път осъзнаваше, че изкарва на показ всичките си рани. А погледите на заобикалящите
го бяха като кристалчета сол, изгарящи го от болка. Психоложката свали очилата си и
се вгледа в него с интерес.

- Деян, обикновено при нас идват хора, които имат нужда от съвет, от помощ, защото
са наранили себе си, а ти, всъщност, правилно ли разбирам, наранил си някой друг? И



как, по-точно? – Деян я погледна с такава плътна тъга, че жената се намести на стола
и даже си помисли, че това ще е случаят на кариерата й, който може да я премести на
по-горно ниво, където заплатата й ще бъде отблагодаряваща се правопропорционално
на нуждите й!

˗ Предадох, продадох, неоправдах, унищожих. Имах семейство, имах деца, имах
бъдеще. Но се заслушах в сърцето си, обръщайки гръб на разума и в името на едно,
жертвах друго, като малко по малко смилах най-ценното си в огромна мелачка на
съдби, чието копче натисках лично аз. Така обезцветих всеки смисъл в живота си и
душата ми посивя. Не ми остана нищо друго, освен да я продам и да сключа сделка.
Трябваше да си призная, а тук беше най-подходящата аудитория, неадекватно
незаинтересована към мен. Не бих искал да нараня повече никой, който ме познава.
След малко ще си тръгна и ще забравите за мен. А аз ще получа своята реабилитация.

˗ Но, Деян, как така ще си тръгнеш, нима няма да продължим със сеансите? ˗
подскочи психоложката, притеснена, че изпуска най-интересния случай от години
насам.

˗ Не, госпожо! Аз изпълних своята част от сделката. Време е да получа покоя си…

В този момент на вратата се почука. Без да се замисли, Деян се изправи. Изправи се и
психоложката, учудена, защото не очакваше никой друг, а и сеансът все още не беше
свършил и бе рано за чистачката. Деян погледна бавно и някак неземно спокойно
всеки един от присъстващите, сбогувайки се безгласно с тях. Бавно тръгна към
вратата, а всички го проследиха с очи, пълни с въпросителни. Преди да посегне към
дръжката, Деян се обърна, погледна ги и промълви:

˗ Не спирайте дотук. Не спирайте да търсите, или просто да се търсите. Всички
търсим! Измислени истории, реални лъжи, прокудена истина, себе си в другите или
близките в нас. Седим прави, стърчим притаени и очакваме. Чакаме търсенето да ни
намери. Вглеждаме се, ослепявайки и слепи се взираме. Мислим и нехаем, и просто
СМЕ! Вярваме и сме мнителни. Обичаме и се обичаме! Намразваме се и мразим!
Лутаме се като криви в равнината. С различни пулсации, тревожни систоли,
прескачащи диастоли. А собствената ни истина е някъде там ˗ в далечината.
Неизбежната, плашещата, водеща ни агонии от паник-атаки. Когато сме неудобни, се
вторачваме в нея, а попаднем ли в синхрон с изискващите… бягаме! Стиснали зъби и
бленуващи спокойствие, неизнасилено от параноята. НегА по девствено наша. И
вървим, обезумели от търсене на истината. Онази ˗ далечно близката. Истината ˗
тънката права линия. Запомнете това от мен и не предавайте! Прегърнете, простете,
позволете да ви простят! Бъдете щастливи! И простете ми, че ви излъгах за
истинското си име. Преди да си тръгна, нека да ви се представя… Наричат ме
Провалът!

Човекът посегна към вратата, отвори я бавно, знаейки кой го очаква от другата
страна. От процепа, растящ зловещо бавно пред широко отворените очи на
застиналите в очакване присъстващи, се усети прорязваща студенина и полъх на
изгубеност. Деян, както се бе представил в началото, отвори вратата, а там го
очакваше притихнала в нетърпението си Смъртта, с която бе сключил сделка да го
дари с покой, признавайки кой бе всъщност и защо си отива, спасявайки себе си и
света около себе си от… себе си!

Това бе последният посетител за днес.



Последният посетил тази група.

Последният, почукал на вратата на изгубените души.

Смъртта на Провала!


