
Доминик Харисън 
 

"guitars and not guns, people. guitars and not guns..." 

Това е първият ми спомен за него. 

Тогава започна революцията. Не голямата революция. Не нещо като Френската революция за 

двадесети и първи век, не. Революция, която за съжаление, започна само в моята душа. Революция, 

на която той постави начало. Той не беше първият изстрел, не. Той беше стрелецът. А куршумът - 

това беше моята борбеност, решимост и желание нещата да се променят. 

Първият ми спомен за него се състои в един огромен мокър от дъжда площад, през който 

минават много хора. Много хора, но малко души. Повечето от минувачите се движеха бързо и 

намръщено, като статисти в романтична комедия. Те не спираха при него. Дори не го забелязваха. А 

който го видеше, просто извръщаше глава и забързваше, в опит да не закъснее за незначителния си 

ангажимент, в опит да не забрави за някоя своя глупава отговорност. 

Хората са овце. Те минават на стада, приличат си и най-вече - следват себеподобните си. 

Никога не се отличават. Никога не се опитват да бъдат вълци. 

Истината е, че през онзи дъждовен и сив ден, хората се страхуваха да погледнат Доминик 

Харисън в очите. Знаеха, че не е луд, въпреки че виждаха пламъка на революцията в очите му. 

Знаеха, че не е поредният откачалка, излязъл на улицата с табелка в ръка, за да разправя кога 

Спасителят ще дойде или няма да дойде, знаеха, че не го прави за пари, знаеха, че не търси 

внимание. Той даваше урок, не искаше нищо в замяна, искаше само да промени умовете ни и успя, 

да, той наистина успя да промени един ум. Един единствен. Моят ум. 

В дъждовния и мрачен ден, за който ви говоря, аз срещнах момче, на име Доминик Харисън. 

Наричаха го младата кръв. Той беше новата, свежа кръв. От най-добрите представители на новото 

поколение. От най-добрите представители на пребиваващите в този век. 

Доминик Харисън стоеше изправен гордо на мокрия асфалт, обут в кецове, които също бяха 

мокри. Средно - дългата му коса беше отметната назад, ноктите му бяха лакирани нескопосано в 

черно, гласът му се извисяваше със силен провинциален английски акцент, опитвайки се да каже 

нещо на минаващите наоколо овце. 

Доминик Харисън беше от хората, които срещаш само за да промениш нагласата си към света 

и мисленето си напълно. Доминик Харисън беше човек, когото ще боготвориш, ако е твой приятел и 

духовен водач, но когото ще мразиш, ако е твой любовник, защото сложни души като неговите 

трудно се приемат от една по-неспециална душа, каквато е твоята вероятно. Рядко се намират души 

като тази на Доминик Харисън. 

През онзи ден Дом стоеше на площада и се опитваше да научи на морал хора, които нямат 

морал. Да даде ценности на хора, които не искат ценностна система и да вдъхнови хора, които нямат 

муза. 

Доминик Харисън беше от хората, които не искат да приемат, че обществото е загубена кауза. 

Не само днешното, ами обществото по принцип. Той е от хората, които ще продадат душата си за 

борбата дори когато не е останало за какво да се бориш. 

Той е от хората, които започват тиха, но значима революция. 

В онзи ден аз не станах свидетел на неговата революция. Тя започна много по-късно, но в 

онзи ден, първият патрон беше вкаран в пълнителя и пистолетът беше насочен не само към главата 

ми, за да пръсне мозъка ми и всичките ми повърхностни, ограничени и незначителни мисли в 

простия ми ум, но беше насочен и към сърцето ми, за да пръсне и него още при първия признак, че 

съм болна от любов към Доминик. 

В онзи ден, той стоеше на площада, около него сградите се издигаха метри над главите на 

всички, както се бяха издигали векове наред. Те гледаха осъдително младото момче, опитващо се да 

предизвика революция, така, както бяха гледали много друга млада и свежа кръв да прави същото. 

В онзи ден, Новата кръв стоеше, облечен в подгизнал тъмнокафяв дъждобран, една идея по-голям от 

необходимото, и държеше табелка с неизящно изписано послание, което гласеше "Guitars and not 

guns". Наскоро се беше случило поредното масово убийство. 

До него, в калъф, лежеше китара. 

Месеци по-късно разбрах, че Доминик Харисън, освен активист е и богът на музиката. 

"Guitars and not guns". 

Хубаво послание. 



Жалко, че единственият човек, който спря пред Доминик Харисън в онзи дъждовен ден, бях 

аз. 

Първият ми спомен за Доминик Харисън и последният ми спомен за същия този човек, не се 

различаваха много. 

И двата носеха дъжд и тъга в себе си. И двата не ме оставят да спя нощем. 

В последния си ден, Доминик Харисън говореше същото, каквото и през първия ден, в който 

съдбата ни срещна. 

"guitars and not guns", казваше той. "guitars and not guns." 

В последния си ден, Доминик Харисън изтича на същия този площад, на който го бях 

срещнала през първия ден. Беше обут в черни кубинки, дълги сиви карирани панталони, като 

типичен англичанин и облечен бяла, овехтяла тениска, чийто надпис гласеше нещо против войната, 

както и в черно сако. Косата му беше рошава, мокра и разпиляна. Душата му - още по-разхвърляна и 

по-мокра, обаче дали от дъжда, или от сълзите, които цялото му тяло е пропило, не знам. 

В този свой последен ден, Доминик Ричард Харисън изтича на площада, близо до дома си, в 

самото сърце на Лондон, застана на едно място и вдигна китарата си гордо, с две ръце във въздуха. 

На гърба й имаше надпис. "guitars and not guns", гласеше той. 

Цял живот Доминик Харисън се опитваше да убеди хората, че музиката си заслужава повече 

от войната и насилието, и в този ден беше твърдо решен, въодушевен и убеден, че трябва да им го 

докаже. 

В този ден той изтича на площада, вдигна китарата си високо във въздуха, така че надписът да 

се вижда и сред тълпа от незрящи и нечуващи, един млад човек прокървя със свежата си кръв и 

извика "guitars and not guns, people. guitars, and not guns!". 

Около очите му имаше сиви, почти черни петна от недоспиване и молив за очи, размазан от 

дъжда. Приличаше на клоун, макар че не беше тук, за да разсмива. Приличаше на зомби, макар че 

беше много по-жив от всеки, прекосяващ този площад. 

Доминик извика, сякаш се забавляваше. Свали китарата със замах, заклати се и с 

въодушевление опита да изсвири няколко акорда. Пробва да задържи вниманието на хората в 

рамките на няколко минути, но по едно време просто свали китарата и погледна отчаяно малцината 

души, събрали се пред импровизираното му представление. Погледна адски тъжно. Почти празно. 

Открих нещо, което никога не бях виждала в очите му. 

След това извади пистолет от джоба на панталона си. И се застреля в главата. 

Звукът от патрона, преминаващ през черепа му, беше оглушителен. 

Почти не трепнах. 

Дълго време беше обмисляла младата кръв как да прокърви. Как да се излее, как да не остарее. 

Можеше да се напие до несвяст, можеше да се нагълта с хапчета, можеше да изпие отрова или 

да се обеси, но той се застреля с оръжията, които мразеше толкова, че искаше да изцапа със 

собствената си кръв. 

В дъждовен ден, насред шума от минаващите превозни средства и хора, неинтересуващи се от 

нищо, камо ли от музика или революция, песента на човека, живеещ за музиката, секна, и ръцете му 

се изцапаха не от собствената му кръв, а от допира с хладното оръжие, от допира с пистолет. 

 

На един площад, сред море от хора, един човек се удави, един се задуши. 

Потъна в море от бездушие, безразличие. 

Опита се да диша до последно, докато водата не изпълни до такава степен дробовете му, че те 

просто се пръснаха, убиха го. 

 

На един площад, сред море от хора, един човек опита да поеме глътка въздух за последно. 

После обществото натисна главата му надолу и тя се скри под повърхността на море от жестокост и 

дребнавост. 

После този човек се удави. 

 

 

Марта Пламенова Масленска, 10. А клас 
 


