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Доста преди пенсионирането си бях посветил свободното си време на учител, за 

да я накарам да заобича дългите разходки из горите, където понякога сме 

билкари, гъбари, берачи на ягоди и лешници, но преди всичко сме 

„наблюдатели”. Искам да кажа хора, които умеят да виждат, обратно на толкова 

много други, които минават покрай всичко с отворени очи и затворен поглед; 

хора, които сред природата принадлежат на ордена на съзерцателите и се държат 

като в резерват – не вършат нищо, не събират нищо, дори снимки не правят. 

Задоволяват се само да разпознават сто вида пеперуди, птици, гризачи или най-

много да наблюдават мълчаливо как пробягва кошута, как смок поглъща мишле 

и как кос с червена шапчица съобщава шумно за сватбата си пред дупката, която 

е пробил за невестата си. (с. 6) 

***** 

... в гората трябва да се говори възможно най-малко; устата е враг на окото... (с. 

7). 

***** 

... един педагог трябва да дава личен пример в нашия край, където мъжете 

произвеждат тонове картофи, а смятат за обидно да обелят един. (с. 16) 

***** 

Няма незначителни престъпления, щом те стават масово явление. (с. 19) 

***** 

Да вървиш не значи да маршируваш. (с. 25) 

***** 

... нещастия по време на лов се случват всяка година и ако не е умрял човек, към 

виновните се проявява известна снизходителност, която се дължи на 

пристрастията, проявяващи се на село поради обърканата смесица от интереси, 

приятелства и роднинства. (с. 33) 

***** 

Знаете какво е адми-ни-стра-ция! Без име, без адрес, без обществена осигуровка, 

няма кой да поеме разноските... По едно време мислех, че писарушката от 

приемната ще го изхвърли. За щастие беше загубил доста кръв и много добре 

направи, че припадна, или пък се престори, за да го обслужат спешно, без да е 

посочил гражданското си състояние.  

Сестрите го разсъблякоха пред мен и претърсиха дрехите му. Намериха само 

един швейцарски нож с осем остриета и една свирка. Никакви документи. 

Никакви пари. Никаква татуировка. Нито един изваден зъб, нито дори пломба. 

Ръст нормален. Никакви особени белези с изключение на изобилната брада и 

коса, които могат да бъдат отскоро и само да служат за маскировка. От бельото 

са били изрязани всички марки, само на вътрешната страна на един от джобовете 

на синия му гащеризон намерихме името на производителя. (с. 36-37) 
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***** 

Без да е близък приятел, поради дългите години с изплезени над млечните зъби 

езици, термометри, тръскани заради ангини и шарки, заверявания на здравни 

книжки, да не споменавам и едно разрешение за погребение, той все пак е свой 

човек. Неизменно той изпраща болните в болницата..., придружава ги, 

присъства на операции, на раждания, може да влиза по всяко време в 

отделенията. (с. 39) 

***** 

… отшелникът е закърпен, но той наистина е рядък случай на... 

Присъствах на събуждането... Беше истински конгрес на бели престилки. Цялото 

отделение беше там, надяваха се, че докато е в полусън, оперираният ще се 

издаде. Още щом потрепнаха клепачите му, една малка стажантка започна да му 

шепне в ухото: „Как се казвате, как се казвате...”. Резултатът беше великолепен! 

Брадатият отвори очи, огледа насъбралите се и попита: „Кой номер е леглото 

ми?” Стажантката стъписана промълви: „Тридесет.” „Тогава наричайте ме 

Тридесет.”... 

Няма смисъл да ти казвам, че Тридесет стана голямото забавление на 

болницата... И последната санитарка намира повод да отиде в хирургията... (с. 

43) 

***** 

... винаги, когато става дума за пари, Вилорже,... е достатъчно богат, за да желае 

да изглежда беден. (с. 47) 

***** 

Болничния център – поредица от функционални еднообразни сгради... Голи 

полянки. Дебели зидове... Обичайните групички старци в болнични дрехи са 

опразнили пейките. Редуват се три еднакви крила... с еднакви покриви и 

прозорци с по двадесет стъкла, еднакви и отвътре – с коридорите, стаите и 

болестите... 

... хоризонталната белота, безмълвието, лекият мирис на етер, внушителният 

таван – гипсово небе за обърнатите нагоре лица, бавните движения и спареният 

въздух винаги въздействат на посетителя особено когато изведнъж се намеси 

някаква тревога... Само три легла са обиколени от посетители, единствените 

живи същества, които създават цветно петно. На шесто легло сестра наблюдава 

тежко катастрофирал, свързан с живота чрез сложна верига маркучи. На девето 

над болния, опънат по гръб, стърчи система. (с. 50-51) 

***** 

Да се разговаря с вол е невъзможно не защото той не иска, а поради липсата му 

на интерес към всичко, което не е трева, поради отсъствие на такъв интерес. (с. 

52) 

***** 

... да имаш добро сърце, не значи, че имаш здрав разум. (с. 56) 
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***** 

От това, което ни се струва, че изживяваме, от това, което става вътре в самите 

нас, и от това, което излиза наяве и което е съвсем различно, извличам един 

верен символ: всички ние сме корени. (с. 57) 

***** 

Санитарят се отегчава, той е свикнал с този вид лекции, когато професорът 

построява диагнозата, без да се интересува какво чува болният. (с. 62) 

***** 

Никога нищо не се случва освен във вестниците, казваше Пиер Еманюел. (с. 68). 

***** 

... съвременните хора не смятат, че живеят, ако не са класирани, описани, 

измерени, ако не са фотографирани и рентгеноскопирани, ако не са изследвани 

психологически, анализирани и напъхани в папки... (с. 68-69). 

***** 

Хората, чийто професионален живот е протекъл в непрекъснато товарене с 

грижи, никога не могат да се изтръгнат от пипалата на чувството за отговорност. 

Дори да усещам, че съм смешен, дори да се сърдя на хората, които са ми 

задължени, винаги съм готов да им се притека на помощ. Смятам се обвързан с 

оня, комуто съм помогнал. И се тревожа. (с. 71) 

***** 

... за да осъзнае човек цялата жестокост на Наказателния кодекс към бедняците, 

несретниците, клошарите, лентяите – всички потенциални обитатели на 

Департаменталния дом (с други думи, приюта за бедни). Смята се, че всички те, 

когато са навън, постоянно заплашват спокойствието и чистата съвест на 

имащите. (с. 72).  

***** 

... цитира Волтер – „Да си добър само за себе си, значи да не си добър за никого”. 

(с. 73) 

***** 

С мисълта, че любопитството се разсейва много бързо, щом бъде задоволено, и 

че би било по-добре нашият приятел да се превърне в „безименния” на селото, 

както Берон беше „едноръкия”, а Мерендо „куцият”, опитах се да го изведа на 

улицата на кратки разходки за превъзпитание. Но се отказах. (с. 119) 

***** 

… за да не се вълнува по време на опитите, не кръщавала кучетата си, което би им 

придало някаква индивидуалност, а ги различавала по номера (с. 120) 

***** 

… словото е зараза, която усамотението естествено не познава, но от която 

общуването трудно се отбранява. (с. 150) 

 

 



 6 

***** 

Който обяснява постъпките си, в същото време сам се убеждава, че е прав... а на 

следващия ден ще ви се сърди, че ви се е доверил. В някои случаи това, че знаеш, 

съвсем не ти дава никакви права, дори ограничава правото, което вече имаш. (с. 

152) 

***** 

След като и без това всеки изживява в себе си едно заточение до живот, защо 

поне да не свикне с това! (с. 152) 

***** 

Ние само сменяме възрастта си, външността, понякога положението си, 

жилището, мислите... Какво общо има между всичко това, което сме, от бебето до 

стареца? Едно име. Един случаен, но постоянен белег. И да го отхвърлиш, значи 

наистина да се отречеш от всичко, а това смущава другите. Защото им се 

изплъзваш. Без думата, която те определя, без социална основа, ставаш 

недействителен, извън езика, извън това, което е възприето, извън закона. От 

неприятностите, които ми създават тук, вие виждате, както и аз, до каква степен 

всичко това обърква. Аз дишам, спя, ям, живея добре, но не би трябвало, защото 

не фигурирам в списъците! (с. 153) 

***** 

... в действителност никоя администрация никога няма да приеме статута нула, 

липсата на какъвто и да е елемент за определение при даден индивид. (с. 179) 
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Питам ви, кой плаж ще пусне една саката да си прави опити от неговата кула за 

скачане? Кой учител по плуване би могъл да разбере намеренията й – скрити и 

горчиви като бадемова ядка? Как да му се обясни, че не става въпрос за 

самохвалство и лудории, нито за глупав рекорд, нито за нов начин на 

самоубийство, че това е просто една опасна утеха, опит, който представлява нещо 

средно между къпане в чудотворна вода и ахилесова баня. (с. 10) 

***** 

В края на крайщата аз съм само полупарализирана. Отдавна вече вместо с 

патерици вървя с полупатерици, които впрочем би трябвало да се наричат 

бастуни. Но не съм напълно преодоляла въртенето на тялото, напомнящо 

походката на косач, нито треперенето на краката, които придават жалък вид на 

разходките на сакатите. Остават главно деликатни операции – по-специално 

преминаването от едно равновесие в друго, от седнало в право положение и 

обратно, но това трябва да се направи естествено, без гротескни извивания. 

Просто така, сякаш съм момиче като другите, някоя от ония веселячки, които без 

сметка пилеят гъвкавостта си. Какво пестене на силите, какво познание на 

тежестта ни са необходими на нас, за да им подражаваме! По-точно да им 

подражаваме като маймуни! Всеки паралитик, който се уважава, си има списък 

от хватки и най-голямото му удоволствие е да намира нови, да усъвършенства 

номерата си. Стигаме до там, че можем с един поглед да обхванем терена, да го 

проучим като чертеж, да отбележим и най-малката възможна опорна точка, за 

да намерим най-елегантния, което ще рече, най-незабележимия начин да 

използваме всичките му предимства. (с. 12) 

***** 

Както ослепелият от войната се мъчи да вижда, като се позовава на спомените 

си, така и аз се отдавам на мозъчно плуване. (с. 17) 

***** 

... за да запази гордостта си, едно момиче може да пожертва стеснителността – 

гордостта е по-висока форма на стеснителност. (с. 18-19) 

***** 

- Не се отегчавам. Липсвам си... Всичко ми липсва. (с. 21) 

***** 

Кого ще измами тази малка отстъпка? Люк знае или чувства, че става въпрос за 

милост. За най- унизителната милост – когато някой се смилява над твоето 

съжаление към него и ти позволява да му направиш услуга, от която няма нужда. 

(с. 22) 

***** 

При бъбривите хора мълчанието обикновено е признак на гняв. (с. 23) 

***** 

Бледите претенции на този клетник, който бе неспособен за големи неща, а 

презираше дребните, ме дразнеха. Нима човек може да отказва да бъде полезен 
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дори и без слава, когато славата се състои в това да бъдеш полезен според 

възможностите си. (с. 24) 

***** 

Онзи, който прави кариера на недъгав, има случай да види целия парад на 

благотворителността. Както има тип на месар и на млекарка, така има и тип на 

благотворителна дама... Както обикновено, бях заела отбранително отношение, 

свита в неблагодарността си, няма, учтива, клатех глава и още веднъж установих, 

че съжалението, което вече е мъчително от страна на близките ни, може да стане 

непоносимо, когато няма нито извинението, нито маниерите на интимността. (с. 

30-31) 

***** 

... парализата не е професия. Още по-малко любителска страст – това ви 

гарантирам! Всичко, което ми говори за моето състояние, ми е безинтересно: 

твърде добре го познавам. (с. 31-32) 

***** 

- ... И се питам защо се иска от сакатите или от бедните да се приемат, вместо да 

се забравят? 

- Да се приемат, това значи да се заслужат. 

- Каква заслуга има в това да казваме „да” на всичко, което ни намалява! (с. 32) 

***** 

Единственият начин, по който можете да ми бъдете полезна, е да ми посочите 

как аз бих могла още да бъда полезна някому... Вас ви смайва фактът, че такава 

претенция се е появила у една саката, която и със себе си едва се оправя. Но 

припомнете си последните лозунги на филантропията, предназначени за 

мнителни личности: „Дарът винаги плаща някакъв дълг” (невероятно, нали!) 

или „Благотворителността е взаимност”, или още „Помогнете си чрез онези, на 

които помагате” – тъкмо формулата, на която аз се позовавам... (с. 34-35) 

***** 

Хора, които си смятал за безцветни, проявяват способност на хамелеон. Докато я 

осведомявах за себе си, госпожица Калиан сменяше изражението си, нагласяше 

на лицето си нова маска – маската на добродушието. Разбира се, сериозно 

добродушие, но с примес на нахалство, което прави сериозността поносима. (с. 

36) 

***** 

... представите за време трябва да се поправят в полза на паралитиците и на 

охлювите. (с. 39) 

***** 

След като бяхме разорени, аз придобих порока на някои бедняци, чиято бедност 

си остава взискателна и затова обръща очи към обществените паметници. 

Обичам да се чувствам богата с красота, която не ми принадлежи и чиято 

собственост не ми тежи. (с. 44) 
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***** 

- И ти си крива – каза то... „Нещо мило искаше да ми каже невинното дете. 

Патраво и мекокрака – и двамата сме от семейство Кьопави. То чувства това като 

някаква връзка”. Целунах го не без мъка, защото трябваше да се наведа, а тази 

гимнастика можеше и двама ни да събори. (с. 51) 

***** 

Както си вървяхме, клатушкайки се, и вече сигахме до тераста, успоредна на 

Марна, двама ученици, които препускаха по алеите, изведнъж се спраха зад нас. 

По-малкият бутна с лакът другаря си и извика: 

- Ей! Скив: патрава майка с патраво дете. 

Цялата се разтреперих, спуснах се към най-близката пейка и си поех дъх чак след 

като се приютих в седналото положение, което ни правеше нормални. Всичко 

сега изглеждаше разбираемо: „Това било значи! Затова съм се колебала. Страх 

ме е от това дете, защото то още повече ще ме излага”. Почти непосредствено 

след това дойде възмущението: „Срам ме е заради него. Следователно ме е срам 

и за мене си”.(с. 52-53) 

***** 

Едрият мъж с дебел глас е по-убедителен. А сакатият човек, когато не го 

познаваш, изглежда непълноценен и всичко, което казва, изглежда 

непълноценно, сякаш от сакат човек може да се очакват само осакатени истини, 

сякаш и мисълта му е недъгава като тялото. Този рефлекс от страна на непознати 

често ме е вбесявал. Но може да се предизвика и обратния рефлекс – рефлексът 

на подсвирването. Добрите леваци, от които сте изтръгнали първоначално 

доказателство за възхищение, някакво „Я го виж това момиче!”, винаги са готови 

да зяпнат от учудване, щом забележат, че сте само труп. Право казано, пет пари 

не давам за възхищение от тоя род. Това чувство е толкова ниско, колкото и 

ревността, но все пак е по-малко мъчително. (с. 57) 

***** 

... ще рече човек, че не може да приеме ценностите, които подчертават неговото 

нищожество. Като се откаже от творческа работа, той ще може да направи 

кариера в художествената критика и да мине за гениален, като унищожи онова, 

което не е могъл да изгради. (с. 58) 

***** 

Най-лошата болест на душата е студът. (с. 66) 

***** 

... ако пишем житие, ще кажем: Тази саката потърси слаби хора, които имаха 

нужда от нейната воля така, както тя имаше нужда от техните крака. 

Девица без собствено бъдеще, саката, бездетна, тя пожела да изживее техния 

живот, да върви с техните стъпки, да роди през устата тези деца на своята 

глава... (с. 70) 
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***** 

Детето игра целия ден почти без да мръдне от мястото си. Недъгът му го правеше 

кротко. Беше дресирано да минава незабелязано в ресторанта, където бе 

работила майка му. Говореше малко, като всички деца. А съвсем не ходеше, дори 

и не се опитваше да смени мястото си... 

Всъщност бих предпочела да е по-подвижно. Толкова примирение ме дразнеше. 

Че какво! Краката му в края на крайщата не бяха по-зле от моите. То можеше да 

си служи с тях – щом чувстваше, че го държат, дори и само с един пръст, ходеше. 

Защо чакаше тая подкрепа, защо не я търсеше? Първата ми задача ще бъдеда го 

науча да пази равновесие, което за нас е цял занаят. Но трябваше най-напред да 

спечеля доверието му. Впрочем тоя ден мене наистина не ме биваше. Рамото ми 

пак бе започнало да се подува, ръцете ми се бяха размекнали, краката ми се 

огъваха като на палячо, сякаш бяха натъпкани с трици. Бастуните почти не ми 

помагаха и аз с безпокойство поглеждах към патериците, прибрани в ъгъла, с 

които не си бях служила от месеци. Ще трябва ли пак да започна да ходя с тях? 

(с. 77) 

***** 

... нищо социално не е извън политиката... (с.79) 

***** 

Не можеш да признаваш пред хората, че плюеш на мислите им, че онова, което 

те интересува в тях, е само силата им, техните възможности. Такова нещо 

изглежда несериозно в един свят, където все още се смята за бунтовен израза на 

Сент Екзюпери, който бях избрала за мото на общия конкурс „За човека истината 

е онова, което прави от него човек”. (с. 81) 

***** 

Грозните госпожици са измислили поговорката: „Красотата е интелигентността 

на тялото”. (с. 85) 

***** 

Не обичам комплиментите; те обикновено имат грозна подбуда – разобличено 

недоверие, смаяно безсилие или задоволена властност. (с. 98) 

***** 

Не можеш да поучаваш поповете, нито депутатите така, както те поучават своите 

вярващи или избиратели. (с. 106) 

***** 

- Виждате ли, зад себе си аз имам вековна вяра, а вие имате само двадесет години 

храброст. Аз, може би зле, желая нещо, което добре познавам. Вие вероятно 

желаете много по-добре от мен нещо, което не познавате...  

- Вие не сте първата, която търси формулата за святост извън църквата. И 

начинът, по който схващате светостта, не се отличава много от нашия начин. 

Човек най-лесно се спасява, като спасява другите. Само че вие работите за 

крайното, а ние за безкрайното. 
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- Как можете в такъв случай да правите толкова малко?... Гледам ви вас, всички, 

които сте и здрави, и сигурни в себе си – стоите на едно място. За какво ви е тогава 

това здраве и тази сигурност? (с. 109-110) 

***** 

Ние твърде много се доверяваме на думите, които се променят, развалят се като 

консерви. (с. 117) 

***** 

Споря, боря се с речника, със сигурност отхвърлям половината от тези болести. 

Но мускулната атрофия в краен случай ми пасва. Едно изречение ме кара да 

подскоча: тези повреди са неизлечими. Хващам се за друго: прогресивно 

развитие, прекъсвано от подобрения на състоянието. Но ето и сирингомиелията, 

чието име пее, пее заупокойна. „Страдание, причинено от вдлъбнатина или 

тумор в мозъка. Изглежда, че травматизмът в случая играе някаква роля. 

Парализа, започваща от краищата на ръцете, а в известни случаи на долните 

крайници. Разрушаване на ставите, дисоцииране на чувствителността. Бавна 

смърт...” Бягам, едва се спирам на хемотомиелията, стигам до миелита... И 

същата присъда: възможно излекуване, но в редки случаи. 

Пак смърт! Навсякъде смърт. Да затворим, да затворим тоя речник! Да затворим 

очи!... Знаех си! Винаги съм се досещала за судбата си. Винаги съм гледала на 

младостта си като на осъдена сестра, за която се грижиш без надежда. Но не 

мислех, че толкова скоро ще я загубя... Против мене беше вече пространството, 

защото краката ми изневеряваха. Ето че сега против мене е и времето, понеже ще 

умра. Не утре, разбира се, нито в други ден, но преди да съм изживяла това, кеото 

се нарича живот. Ах, стареца, който така или иначе скоро ще свърши и който 

много е живял, можеш съвсем малко да го убиеш. Но аз, която нищо не съм 

изчерпила от възможното, мене много ми се отнема. Просто ме прахосват... 

Медицинските речници са опасни. Човек никога не би трябвало да ги отваря. На 

всяка страница откриваш грозни болести, които изглежда се отнасят точно до 

тебе. В него намираш, каквото щеш, освен болестта, от която страдаш. Аз не съм 

лекар, а и самите лекари... И какво в края на крайщата! След раняването ми 

дълги месеци бях много по-повредена, отколкото сега. И пак се оправих. (с. 124-

127) 

***** 

... тя играеше доста неясна роля. Малко разсъблечена, както изглеждаше. Съвсем 

незначителна роля във всеки случай. Усмихвах се, като слушах как едва 

фигурантка, тя бе възприела сериозния тон на хората, които смятат, че за 

петнадесет дни са разбрали целия си занаят, и ме обсипваше с технически думи, 

които истинските професионалисти отбягват, но върху които се нахвърлят с 

настървение новаците, за да създадат около себе си нещо като ореол. (с. 129) 
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***** 

Всъщност – както обикновено – може би повече желаех усилието, отколкото 

успеха. (с. 131) 

***** 

... има дарба да се осведомява – всички посредствени хора имат тоя портиерски 

талант – и който на драго сърце си навлича честността като монашеско расо. (с. 

131) 

***** 

Час по-късно бях измесена, опипана, огледана отвсякъде, предала бях всички 

тайни на рефлексите си и очаквах присъдата в компанията на... леля и на една 

медицинска сестра, която пишеше нещо с бял молив върху рентгенови снимки. 

Лекарите се бяха оттеглили на съвещание в една стая до кабинета, която служеше 

за съблекалня. Разискванията им се протакаха..., изглежда че не можеха да 

стигнат до определено мнение... Най-сетне вратата се отвори и Матилд 

инстинктивно започна да подсмърча. Наистина предвижданията трябва да не 

бяха особено благоприятни... 

- Още нямаме налице достатъчно симптоми, а и тези, които имаме не са били 

наблюдавани достатъчно дълго. Все пак веднага можем да кажем..., че не 

успяхме да заключим прегледа оптимистично... болестта се развива. Вашата 

племенница, която и преди трудно е ходела, вече с голяма трудност може да се 

държи на краката си. Една от ставите й е огромна. Изгаря се, без да усети. Ръцете 

й се схващат. По-неприятен факт, който ние можем да установим при прегледа – 

сърцето бие малко ускорено.  

Той внимателно отбягваше техническите термини. Както често се случва на 

близките, за които думата сякаш ограничава болестта и които й придават 

някакво магическо свойство, Матилд поиска да я чуе... Но специалистът 

изглежда по-малко се боеше да произнесе тази дума, отколкото да я произнесе 

необмислено. От друга страна, моето присъствие му пречеше. 

- Терминологията не е медицина... Нищо повече няма да разберете, ако ви 

подхвърля някаква непонятна варварска дума. Като толкова други болести, 

които са все още отвъд възможностите на науката...  

Персоналът на Общественото подпомагане и лекарите са хора от един и същ 

лагер, отдадени на същия вид работа, използващи същите бавни и ненатрапчиви 

методи. Истината се лекува с истина, нали? Както бесът с бяс – чрез постепенно 

увеличаващи се дози, които създават приспособяване... 

- Боим се, че вашата племенница напълно ще осакатее... (с. 135-137) 

***** 

Непроменено положение – до следващата криза. Рамото бе спаднало, но ставата 

се рушеше, скърцаше при всяко движение. Лекото загнояване бе обхванало 

целия нокът и безболезнено го обезобразяваше. Какви странни бяха ръцете ми с 

тези лениви пръсти, които се разгъваха бавно като пипала на морска звезда! 
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Можех да ставам, да отивам от едната стая в другата. По начало нищо не ми 

пречеше да излизам. Но как да държа достатъчно здраво патериците? Как да 

поставя подпората под дясната си мишница? Как да сляза по стълбите?... бяха 

препоръчали радиотерапия... Всяко отиване беше истинска експедиция! Матилд 

ме „сваляше”, настаняваше ме в количката, качваше се отново да вземе детето, 

слизаше и с него три етажа, слагаше го до мене и ни откарваше двамата до 

болницата. 

- Що не ги оставите там? Много по-разумно ще бъде – каза й веднъж 

портиерката. 

Матилд й хвърли такъв поглед, че горката жена цяла се сви в полите си. Не по-

добре бе посрещната и госпожица Калиан, когато дойде да й предложи да вземат 

Клод и да го дадат у други хора. Матилд остро се противопостави. 

- А не! Ние и без това сме достатъчно нещастни. 

Разбира се, „ние” бях аз. Но жертвите на леля започваха прекалено да ми тежат. 

За да я облекча аз скоро заявих, че облъчванията не ми помагат и се отказах от 

болницата... 

И дните започнаха да текат, да текат. Дните и седмиците. Никакви нови събития. 

Нищо външно в моя затворнически живот... Влачех се от прозореца на стаята си 

до телефона или до пишещата машина, с която по-лесно се справях, отколкото 

със стилото, стига само да чуках съвсем бавно. Все пак често бърках клавишите, 

удрях встрани или натисках интервала. Можех още да преглеждам преписаните 

страници, но бях неспособна да беля прилично зеленчуци... Чувствах се ужасно 

безполезна и се измъчвах от мисълта, че полезните занимания, които бих искала 

да си създам, сега падаха върху плещите на Матилд като задължение.  

... изглежда само времето бързаше. Времето и аз.(с. 138-140) 

***** 

В края на крайщата всички бяха мили. Отчаяно мили и сладникави, щедри на 

одобрения, внимание и цветя. Хубав букет, няма що! Те знаеха, те смятаха сега, 

че знаят каква луда имат пред себе си. И затова я утешаваха. Правеха се на светци 

пред мене. Разбира се, и това е резултат. Във време, когато е на мода да се 

черниш, да се хвалиш с безобразията си, те идваха в моята килия ад се полекуват, 

да се упражняват в безразличие към общоприетото мнение. Човешкото усилие 

никога не отива напразно. Но бих искала те да вървят да се упражняват другаде. 

(с. 140) 

***** 

Научавам, че не е добре да оказваме помощ на господин, който няма цел; на 

господин, който няма цел извън себе си или... онова, което смята за себе си. И 

още една поука, която може да се извлече... – не бива да се привързваме към 

отделни хора, а към каузи; трябва да помагаме на всички, но никому в частност... 

(с. 145) 
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***** 

Един непълноценен сакат човек – ето какво ще стане той. (с. 145) 

***** 

Свети Квазимодо – празникът на недъгавите, сакатите, куците (според личния 

ми календар). Втора случка. 

Предугаждах я от няколко седмици; но без да отричаме очевидността, по-добре 

е да се съмняваме докрай. Съмнението е спасявало мнозина слаби хора, като им 

е позволило навреме да се съвземат; то е спестило много презрение на онези, 

които не обичат да презират хората, защото знаят, че са техни подобия. Според 

мене, това е единственият случай, когато има някаква полза от съмнението. (с. 

149) 

***** 

Неприятно – видът на сакатлъците ми започва да стеснява хората. (с. 150) 

***** 

Загатвам някакъв жест, който трябва да изрази безразличие, защото болестта 

разлага движенията ми и им придава отпуснатостта на движенията на риба в 

аквариум. (с. 150) 

***** 

На това дете му липсваше волята за най-проста изява – волята да оздравее. То не 

изпитваше никаква завист към другите деца, които весело злоупотребяваха с 

краката си; то нямаше желание да ходи. (с. 152) 

***** 

След известно успокоение дойде нов пристъп на болестта ми, чието име лекарите 

не смееха (или не можеха) да произнесат и която ми предоставяше такъв добър 

случай учено да разискват до леглото ми... 

Знаех, че спорът е без значение. Така разискват съдиите, които са съгласни по 

основното, но са на различно мнение по обосновката. Инжекции, лекарства, 

облъчвания – безполезен арсенал! Само битка за чест против болестта. След 

рамото започна и лакътят ми да се подува, а безболезненото гноясване, което 

разяждаше палеца ми, не минаваше. Така атакувана на три места, дясната ми 

ръка, която освен това бе вдървена от атрофията, вече не ми служеше за нищо. 

Движех само лявата, също доста засегната и слаба като на момиченце. Освен това 

ме съсипваха от време на време пристъпи на сърцебиене. 

Най-лошото си оставаше растящото чувство за безполезност, която също 

растеше. Каква подигравка беше такъв край, при който бях принудена да приема 

онова, което най-много презирах – бездействието! Човек може да се съгласи на 

бавна смърт – смъртта на учения, заболял от радиодермит, на лекаря на 

прокажените, който изгасва, разяден от Хансеновия бацил. Оня, който избира 

съдбата си, често избира и своето мъченичество. Поне не го приема наготово. Но 

това! Това! Колкото и да разправяше Паскал с равния си глас, че Бодлер дълги 

години живял ням, а Ницше – луд, че има величие в това, да се освободиш от 
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едничкото нещо, което е ценно за тебе; че това е случаят, когато трябва да 

проявим най-голяма храброст... Много му здраве! Чудя им се на тези апостоли, 

които пращят от здраве, а благодарят на провидението за чуждите мъки. 

А седмиците минават ли, минават! И месеците! Всичко се рони. Всичко се стапя 

в ръцете ми. (с. 152-153) 

***** 

Наново бях в същото положение... сама. И доста по-безпомощна. Отгоре на 

всичко и осъдена. Осъдена беше едновременно и гордостта ми на болно 

момиченце, което иска на всяка цена да си намери извинение, че живее. (с. 154) 

***** 

Нещо недоловимо, някакъв бегъл израз на ужас сви дебелите му сиви вежди и 

това ме осведоми, че самото ми блаженство е отвратителен клиничен симптом. 

(с. 155) 

***** 

Съвсем не е сложен татко Роко. Нападателен, но без сила. Беден, но без нужди. 

Никога весел, но винаги ухилен. Бърше съжаленията си със слюнка. Неутешим, 

задето не е живял (ах колко добре го разбирах!), и ликуващ, че ще издържи още 

много дълго (тук вече не го разбирах).  

Той продължаваше да пръска слюнка. Обясняваше ми целия си жовот, в който 

нямаше нищо. Или по-скоро, а това е по-лошо, който се състоеше от нищожни 

неща. (с. 159) 

***** 

- ... Знаеш, вече ще кандидатствам за длъжността жената труп. Нула за краката. 

Едната ръка хич я няма, другата пък съвсем. Само като гледам как се чумерят 

лечителите ми, напълно ми е ясно какво ме чака. 

Лек тон в стила на Серж. Видоизменение на методата „Всекиму говорете на 

собствения му жаргон”. (с. 164) 

***** 

Днес слабостта ми остава едничката ми сила. Нека я подчертаем – съжалението 

прониква по-дълбоко, отколкото възхищението, особено когато го следва и се 

настанява в неговата дупка. Гордостта ми се приспособява. Не много лесно, 

разбира се! Но гордият е готов да си послужи и с най-долното средство, когато не 

му остава друго. (с. 166) 

***** 

... анонимната и излъскана зала, прилична на хиляди други, която щеше да е 

банална, ако не бе населена с атаксични и парализирани деца, с деца, разяждани 

от старчески болести. (с. 167) 

***** 

Без да прави нищо, за да се отличава от другите, той не се оставя да бъде погълнат 

от този гладък и бял декор, който прави хората безлични като чаршафите, 
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поглъща ги в някакво неопределено, вонящо, оплакващо се и отегчаващо се 

население. (с. 169) 

***** 

- ... При моето положение не е желателно да бъда в плен на благата, особено на 

този вид блага, чийто корени са в земята. Те задържат човека в спомените и 

поради това могат да в последна сметка да локализират бъдещето му, да го 

ограничат в пространството. (с. 170) 

***** 

„Подражанието” ни уверява, че „човек върви с по-твърда стъпка, когато следва, 

отколкото, когато води”. То казва също: „Което е добро за овцата, не е добро за 

пастира...”. (с. 171) 

***** 

... чудесното на тоя свят е, че нищо никога не е окончателно – нито успехът, нито 

провалът. (с. 173) 

***** 

Онзи, който няма конкретни спомени, никога не се е проявил в нищо. (с. 177) 

***** 

Започва най-лошия период на живота ти – затъването. Дни, седмици, месеци ще 

се нижат, нижат. Краят на твоето очакване още не е дошел. Безкрайно чакане на 

края. (с. 181) 

***** 

... толкова ли пък чак е абсурдно човек да иска да стигне малко по-образован до 

смъртта, която с безразличие унищожава както голямата нищета, така и 

голямото богатство на ума? Нима това не е форма на великата битка против 

часовника, която за мене е по-наложителна, отколкото за когото и да било 

другиго, но която не пощадява никого от нас? (с.182) 

***** 

Матилд ми слага подлогата. Затварям очи. Колкото и да съм тренирана да 

понасям най-тъпите унижения, това наистина ми е прекалено мъчително. Че 

парализата съсипва един след друг мускулите ми, все още се понася! Но тя би 

могла, поне от приличие, да не засяга сфинктерите ми. (с. 194) 

***** 

Ех, любовта!... Колко практично! Покорявам ти се легнала, за да ти заповядвам 

права Дори и мръсен, един добър чаршаф струва повече от знаме. (с. 203) 

***** 

... симпатията не може да замести компетентността. А всеки си има своя 

компетентност. (с. 206) 

***** 

Има неща, които губят смисъла си, когато са извършени по пълномощие – 

елементарна истина, която все пак трябва да се казва... Лишен от всичките си 

възможности, лишен от себе си, човек бързо се лишава и от другите. (с. 206) 
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***** 

Има хора, които желаят неочаквана смърт, защото ги е страх от унизителността 

на боледуването или пък се чувстват неподготвени. Аз живях с всички унижения 

на болката и винаги съм била готова. Та какво! Смъртта ми ще означава само по-

пълна парализа. (с. 215) 

***** 

Ненавиждам портретите – замръзнали, фалшиви, неверни, те никога не са в крак 

с времето, винаги казват закъсняла истина за дадено лице. (с. 216) 

***** 

Впрочем аз никога не съм имала нещо свое. Мразя да притежавам, защото 

всъщност нещата ни притежават. Да си присвоя нещо, за мене това означаваше 

да му придам своя форма. (с. 126) 

***** 

Не съм ли достатъчно окапала, достатъчно изгнила, за да не се боите от мене, 

освободена от всякакво високомерие, удобна за сравнение с вашата сила и 

вашето здраве! Гордостта ми още веднъж ме измами. Искала съм да си спестя 

погледите ви, да не виждате отвратителната ми агония, която би ме принизила в 

спомените ви. Елате. Ела... Елате, вижте, чудесна съм! Съвсем мъничка, плоска. 

И съвсем не съм отчаяна, че съм такава, щом вие сте при мене. Господи, колко 

скромни ставаме, когато обичаме!... (с. 217) 

***** 

Всеки вижда у другия онова, което иска да види. Всеки вижда със своите очи, със 

своите оцветители... Справедливо е да кажем, че тя имаше едно предимство – 

самият й недъг от години я бе тренирал да бъде безразлична към „черупката” 

си. За нея тази черупка бе станала само един декор, сюжет като всички останали 

сюжети, по-безинтересен от останалите; тя се уважаваше, не се обичаше. Това 

предимство всичко опростява. (с. 220) 

***** 

- Искам да ви се отплатя – поде невъзмутимо Белорже. – Веднъж пред мене се 

оплакахте за това., че историята на вашия живот е преди всичко е историята на 

смъртта ви. Така е с всички нас: ние живеем и проваляме възможностите, които 

ни са отредени. Вие толкова добре бяхте разбрали това, че пожелахте да спасите 

поне възможностите на някои... Но дали не забравяте част от собствените си 

възможности? Да свършиш и да умреш не са съвсем равнозначни думи. Човек 

може да ръководи смъртта си, както може да ръководи и своя живот. Достатъчна 

е една само дума! Докато в живота, който минава, трябва да казваме „не” на 

всичко, което ни намалява, при смъртта трябва да кажем „да” на онова, което ни 

унищожава... 

- Примирение! – каза тя отвратено. 

- Не. Приемане!... (с. 230) 
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***** 

- Виждате ли – каза с безцветен глас, – аз вече нямам илюзии. Тя умира така – 

както живя – без бог. Все пак за нея може да се каже онова, което казва Клодел 

за не зная кой бразилски герой: „Като оставим настрана религията, той беше 

евангелска фигура”. 

Изглеждаше толкова объркан, че нямах смелостта да му отвърна: „Именно! Ето 

кое е най-големият скандал за вас. Такива хора ви правят излишен”. (с. 234) 

 

 

 

 


