Въпроси към една психоаналитично ориентирана подкрепа в детска болница –
между децата, родителите и педиатрите
Петя Петрова1
Резюме: Болницата е място, прага на което всеки един пристъпва със страх, надежда
или пък облекчение, неминуемо със страдание на тялото и психиката. БОЛНИцата
всъщност е „лечебно заведение“ – наистина е въпрос дали пациентът отива да боледува
на добро място или да се излекува. Какво е мястото на психолога при посрещането на
субективното страдание отвъд медицинските означаващи? Какво е мястото на езика в
психоаналитично ориентираната подкрепа към пациенти и лекари и как е възможен
преносът в тези институционални условия? Как стои реалното на болестта и смъртта в
отношенията между лекуващи и пациенти, как засяга оказващите психологична
помощ? Тези въпроси се проблематизират през психоаналитичното разбиране,
ориентирано от учението на Жак Лакан. Представени са клинични винетки и един
случай от практиката на автора.
Ключови думи: детска болница, деца, несъзнавано, пренос, приложна психоанализа,
психологическа подкрепа, реално.
Abstract: The hospital is a place, where each one crosses the threshold with fear, hope or
relief, inevitably with suffering of the body and the psyche. The hospital is a "health care
facility" - it is indeed a question of whether the patient chooses a good place to be sick or to
be healed. What is the position of the psychologist in encountering the subjective suffering
beyond medical signifiers? What is the place of language in a psychoanalytic support for
patients and doctors, and how is transference possible in these institutional conditions? How
is the real of disease and death stated in the relationship between the patient and the doctor,
how does it affect the psychologist? These questions are being discussed through the
psychoanalytic understanding of Jacques Lacan's teachings. Discussed are clinical vignettes
and one case from the author's practice.
Key words: applied psychoanalysis, children, child hospital, psychological support, real,
transference, unconscious.
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Детски психолог в „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.д-р Иван
Митев“, Фондация „За нашите деца“

Постулирано от Фройд, „несъзнаваното“ е концепт, скандален за времето на
възникването си, който в днешно време служи за основа на всички психотерапевтични
школи и направления. Това е идеята, че нещо различно от нашия разум ни направлява,
белязва тялото на субекта и то има собствена логика, която може да бъде разбрана.
Фройд предлага така нареченото „talking cure“ (лечение чрез говорене) като инструмент
за изследване логиката на несъзнаваното и разнищване на симптома на страдание.
Защото движещите човека либидо и обратната му страна, нагонът към смъртта, не
могат да се приравнят към биологичния инстинкт, а са обусловени именно от езика,
тази единствена същностна разлика между човека и животните. (Генчев, Е., 2014)
Детайлен изследовател и интерпретатор на Фройд, Жак Лакан2 отива още по-далеч и
развива своето учение върху постулата: „несъзнаваното е структурирано като език“.
Изглежда тялото подлежи освен на биологичната детерминираност, изследвана и
третирана от медицината, така също и на въздействията на езика, речта върху него.
Това виждаме ясно в работата със страданията на тялото в болнична среда, виждат и
самите лекари, дават си сметка понякога и пациентите.
Работата ми като психолог в педиатричната болница „Проф. д-р Иван Митев“ започна в
рамките на програма за грижа в ранната възраст. Задачите ми са свързани с
психологическа подкрепа за децата пациенти, родителите им и за медицинските
специалисти във връзка с техни трудности с пациентите. Но как? Настоящото експозе
цели да проблематизира някои аспекти от психологичната помощ, разгледани като
клиника на приложната психоанализа, ориентирана от учението на Жак Лакан. В
помощ на това проблематизиране са описани кратки клинични винетки и един случай
на продължително придружаване на дете и неговото семейство в екипна работа с
медицинските специалисти на педиатричната болница.
Първите ми посещения в неонатологична клиника на болницата ме сблъскват със
собствената ми невъзможност и ограничения. Белезите при появата на нов живот и от
сянката на смъртта, бързата промяна на динамиката при бебетата, произволът и
непредвидимостта, недоумението и страданието на родителите бързо се открояват като
главните предизвикателства пред мен. А именно проявленията на реалното.
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Жак Лакан (1901-1981) – френски психиатър и психоаналитик, известен с извеждането на
психоанализата от строго биологичната ѝ детерминираност в полето на лингвистиката и философията на
структурализма. Един от най-влиятелните теоретици и клиницисти на психоанализата. Развива учението
си предимно през поредица от семинари, изнесени в периода 1953-1981 г.

Реалното на смъртта и болестта:
Статията „Символично, въображаемо и реално“, предшестваща доклада „Функция и
поле на словото и езика в психоанализата“ дават началото на теорията на Лакан. С тези
термини той обособява трите регистъра на психичното функциониране, „основните
регистри на човешката реалност“ (Лакан, Ж., 2011, с.14).
По отношение на въображаемото Лакан казва, че „всеки субект халюцинира собствения
си свят“. (пак там, с. 19) „Това означава, че всяко едно отношение между двама е
повече или по-малко белязано от стила на въображаемото.“ (с. 38) В категорията на
въображаемото Лакан позиционира функцията на „Аз-а като единство на субекта,
отчужден от себе си“, от образа си в огледалото, функция формираща се в пределите на
утвърдения от него стадий на огледалото. Благодарение на посредничеството на речта и
качеството ѝ на създаваща реалност е възможно в този стадий да се премине от
„фундаменталното агресивно отношение към миража на себеподобния“ (с. 36). Ако
всичко, което възприемаме като реалност, е въображаемо, то „символичното е речта, с
която се опитваме да предадем на Другия въображаемото.“ (Генчев, Е., 2014, с. 5)
Символичното представлява общия дискурс на речта, който регулира всички родствени
и йерархични връзки между хората, връзките, изграждащи културата на човешките
общности, определя закона, порядъка и забраните на обществата.
Реалното е една не толкова ясна категория. Тя е определена като онази част от
човешката същност, която е отвъд смисъла и символизацията, отвъд познаването и
изразяването, отвъд закона и всяко въобразяване. По силата на това тази същност е
непоносима и поражда тревога. Докосваме се до реалното, когато се опитваме,
например, да си представим безкрая или смъртта, когато претърпим тежък инцидент
или криза. То е тази същност на субекта, „която е радикално различна от нашата
идентичност и не ни оставя на мира.“ (Генчев, Е., 2016) Затова Лакан казва, че тялото е
представителство на реалното, тъй като нашето тяло функционира по непознаваем от
нас начин, „на собствен ход“, понякога ни изненадва и събитията в него ни разделят с
илюзията за контрол над живота ни.
Болничната среда, по силата на интензивността и кардиналността на събитията,
конфронтира работещите там и пациентите с реалното на всеки един. Тежкият и
ежедневен сблъсък с реалното е основна тежест за работещите в болница, този сблъсък

произвежда разнообразни ефекти у родителите на болните деца, както и в телата на
самите пациенти.
„Това бебе е много чудесно още в плода, така ми казваха… И си беше голям и хубав…
И аз не мога да си обясня какво стана.“ – казва майка на дете, пострадало от тежка
асфиксия при раждането, за невъзможността си да преодолее загубата на представата за
нейното идеално бебе, при което е започнал регрес в развитието след тримесечна
възраст. Не може да спре да ми показва снимки на новороденото жизнено бебе с големи
розови бузи, плачейки и неспособна да насложи този образ върху реалното дете, чието
цялостно развитие е увредено. В последствие детето почива. Екзитира (exitus lethalis),
казват лекарите, които често имат единствено латинските термини на разположение, за
да издигнат бариера между себе си и реалното, което ги връхлита ежедневно.
Друг път парадоксалната реакция на близките конфронтира лекарите с позицията им на
пазители на живота и моралният конфликт ги кара да потърсят помощ от психолога,
който да „вразуми тези хора“. Близки на бебе, чийто живот се поддържа с апаратно
дишане, казват: „Направете нещо, искаме по-бързо да умре.“ Лекуващият лекар е
скандализиран, едва прошепва към мен разчетеното от него като предложение за
извършване на престъпление. Медиците имат дълг да поддържат една маниакална
позиция към живота и да спасят на всяка цена тялото. Д-р Н. се успокоява значително
след като разговаряме за вероятния прочит на това искане като невъзможност за
понасяне на страданието от страна на самите родители, както и на представата, че
тяхното бебе също е в непоносимо страдание, което те са причинили.
Деликатна употреба на езика:
Според Даниел Роа3 (2009) дискурсът на институцията е изграден от следните
елементи: начина, по който говорим на децата; начина по който говорим помежду си за
тях; думите ни за децата пред другите извън институцията; начина, по който говорим
помежду си за институцията и начина, по който говорим за институцията пред
обществото. В институция като болницата неизбежно думите, които лекуващите и
обгрижващите употребяват, приравняват детето на неговото заболяване или увреждане,
трудно е да бъде видяно детето отвъд медицинските означаващи, а излекуването на
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Психиатър-психоаналитик от Бордо, член на Школата на фройдистката кауза (ECF), на Новата
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тялото е разглеждано отделно от страданието на цялостния субект. Така понякога се
възпрепятства пораждането на желание у родителите към тяхното бебе и понататъшното развитие на детето.
Думите, обаче, са важни, в много случаи инструмент за прочитане на начина, по който
пациентите понасят болката, ако слушаме внимателно. Винаги деликатно използвани,
защото белегът им остава траен (болестта може да се превърне в единствена
идентичност на детето) или пък е лечебен (ако отворят поле за разполагане на
желанието на родителите към едно дете с увреждане). Внимателното слушане и
говорене ни помагат да намалим неизбежните недоразумения, пораждани от езика.
Майка на бебе с инфекция безутешно излива болката си пред психолога и търси
потвърждение на предполагаемата си вина. В изследването на субективните измерения
на това чувство за вина се открива следната находка. След тежко раждане на жената е
споделено от медицинския екип, че бебето трябва спешно да бъде преведено в болница,
тъй като плодът е страдал от „майчино-фАтална инфекция“. Това буквално е взривило
резервоара на тревогата, въпреки че лекарите имат основания за добри прогнози в
лечението. Недоразумението при разбирането на латинските термини се е скачило с
преживявания на жената за несъстоятелността ѝ като майка, така тя не може да се
отърси от усещането, че е фатална за детето, на което всъщност е трябвало да даде
живот. Подкрепата за нея продължи в посока изслушване на специфичния начин, по
който нейната майка е родителствала за нея и пренареждане на възприемането за
„фаталност“.
Това е видимо също при С. - майка на преждевременно родени близнаци, която от 13 г.
неуспешно се опитва да има дете със своя партньор. Невъзможността й дълго време да
забременее я довежда до изолация и тъга. Тя смята, че не може да дари съпруга си с
най-ценното, което я отдръпва от него емоционално. Преди години гинекологът ѝ е
казал, че тя може изобщо да не стане майка, което изглежда несъзнаваното ѝ
преобръща във формулировката „не ставам за майка“. Обръщам ѝ внимание на
сходното звучене на тези изрази. Разбира се тук става дума за по-дълбоката
проблемност на нейното несъзнавано Желание, която сега се конфронтира от реалната
поява на Исканите деца с помощта на технологията. Тя се затруднява да поеме
авторство за избора си: „Чувствам се като оперирана, не като родила. Като посетител, а
не родител.“ С. не смее да докосва близнаците, чувства ги странни и чужди, казва, че са
твърде крехки и може да ги нарани, ако ги докосва.

В срещите ми със С., както и с други родители, внимателното слушане на начина на
говорене и въвеждане на връзки между различните разкази, без предварително знание,
без оценъчност относно житейските избори или разказаните преживявания е начинът
на работа, който се опитвам да следвам и който сякаш отваря свободно пространство за
проявяване на несъзнаваното.
Това проявяване, обаче, съвсем не е гладко и лишено от амбивалентност, то няма
характер на едно дълбинно себеразкритие, съпроводено от приемане и последвал
катарзис. Това ясно лични в работата с Н. и неговото семейство, едно от найдългосрочно продължилите придружавания на семейства в работата ми до момента.
Случаят на Н. – субективизиране на едно увредено тяло:
Н. е роден в 29-тата си гестационна седмица с тегло 1270 г., незрелостта на
кръвоносните му съдове води до мозъчни кръвоизливи, а скоро след раждането се
налага операция за скъсяване на част от тънкото черво. Налага се Н. да преживее три
месеца в кувьоз. След преодоляване на най-рисковия период той е прехвърлен в
отделението, където работя и се срещам с него и майка му. „В другата болница нищо не
ни казаха“ – споделя майка му относно мозъчните кръвоизливи. Въпреки отминалите
три месеца от появата на Н. на бял свят, тя сякаш за първи път се сблъсква с новините
за неговото състояние и е поразена. Този феномен персистира при нея в последствие,
всеки път тя сякаш чува за първи път за състоянието на детето си, то се „възобновява“.
В първата среща г-жа Л. (както ще наричам майката) не спира да се оплаква и да плаче.
Изглежда объркана и отчаяна. Обяснението в родилно отделение, че е възможно при
преждевременно раждане да има много усложнения отеква в нея като обвинение:
„Излиза, че аз съм виновна, защото съм го родила в седмия месец.“ „Лошото сякаш ме
връхлита, не се отдалечава“, „нямам сили вече“ – г-жа Л. е безсилна в търсенето на
смисъл за случващото се и трудно понася произвола на живота над нея. Тя се чувства
изоставена от семейството си, подозира, че съпругът ѝ може да я напусне, тя е обект на
лошо въздействие.
Н. не наддава на тегло и не може да задържи храната. Оставам с впечатление, че майка
му не е способна да инвестира либидно своето бебе и не може да се справи със загубата
на представите си за него. Животът на Н. започва в екстремна нестабилност (и
символична нестабилност) и е под въпрос – предстои втора гастроентерологична
операция за него.

Два месеца по-късно след успешна операция Н. е хоспитализиран отново в детската
болница. За моя изненада, когато го срещам там, е придружен от баба си, майката на гжа Л. От думите ѝ става ясно, че се е отзовала, за да „спаси“ дъщеря си, която не е в
състояние да понесе повече от неяснотата в състоянието на Н. Самият Н. е променен,
отмества се от погледа на другия, постоянно е раздразнителен и психомоторно
възбуден, отказва да се храни, плюе биберона и трудно понася докосване. Оказва се, че
има множество спонтанни фрактури по крайниците. Цялото му същество сякаш е
подчинено на болката. Изпъкналите му очи, извиването на тялото му в дъга назад и
честото изплезване на езика будят тревоги у лекарите, че той проявява тежка
неврологична симптоматика. Кръвоизливите са частично резорбирани, но не може да се
прецени доколко мозъкът е засегнат.
Тежкото състояние на внучето ѝ и на собствената ѝ дъщеря кара бабата на малкото
момче (г-жа З.) да заеме войнстваща позиция към всички лекари и към мен. В първата
ни среща тя е обвинителна, фрустрирана и гневна. Казва, че няма как да ѝ помогна с
наученото от моите учебници… и всъщност никой не може да ѝ помогне. Тя не желае
да приеме никакво знание от помагащите специалисти, намира всички за лъжци и
предатели. Това разбира се затруднява много лекуващия екип на отделението, който се
обръща към мен за помощ, но аз не намирам достъп до нея. Безизходицата на
семейството като че ли се проектира върху всички специалисти.
Това трудно начало отваря въпроса за преноса в институционални условия, за който тук
отварям скоба. Понятието за „пренос“ е иманентно за теорията и практиката ѝ (както в
кабинета, така и приложно в институциите). Фройд го въвежда още през 1895 г. в
своите „Студии върху хистерията“, изхождайки от наблюдаваните съпротиви в
началото на лечението (Freud, S., Breuer, J., 1895, S. 2174). До днес то се
проблематизира и диалектизира непрестанно – от пречка пред лечението до опора за
задвижването му, тълкуван експлицитно или „оставен на мира“ според различните
психоаналитични направления, наричан с различни имена, отричан, преносът поддържа
практиката на психоанализата и психотерапиите жива. Той засяга разнообразни
феномени в отношенията между пациента и психоаналитика. В условията на работа в
институция психоаналитично ориентираната подкрепа отново се опира на преноса с
всички негови присъщи особености. Затова е важно той да бъде разпознат и тълкуван.
Както самият Фройд е забелязал, психоаналитичната работа не създава преноса, а само
до демаскира и активира всички тенденции, включително враждебните. Такова

разбиране за преноса като позитивен и негативен, любов и омраза се случва на нивото
на въображаемото. (Мажуб, Л.4 2018) Изхождайки от там задачата на професионалиста
е да приеме и понесе целия спектър проявления на пренасяне, които да дистанцира от
собствената си личност (да озаптява собственото си въображаемо).
Така че решавам да продължа посещенията си при Н. и баба му. Стремежът ми е да
вляза в контакт с него самия и да му говоря и говоря за него с думи, които са различни
от медицинските означаващи и от изблиците на страх за живота му от страна на всички
близки. Разказвам му за перипетиите при неговата поява, за всичко трудно и болезнено,
което е трябвало да претърпи, казвам му, че е доста смел, за да премине всичко това.
Нося го на ръце, пея му песнички, които зная или измислям, описвам му стаята, в която
се намира, галя го по челото, тъй като установявам, че това е от малкото приятни му
телесни усещания. Това е добра възможност за баба му да отпочине от изтощителните
грижи за него и също да чуе едно по-различно говорене към Н.
Понякога просто присъствам докато тя се опитва да го захрани с шише, повива или
приспива. Тогава тя описва пред мен какво върши, наблюденията и трудностите си.
Когато тревогата й нараства бързо и става гневна към всички, се обръщам към Н. и му
казвам, че баба му се страхува за него, че когато обичаме някого, искаме да е добре и
понякога се ядосваме, че не можем да помогнем.
Отпадането на заявката ми към ж-за З. ѝ отваря пространство да говори за своите
тревоги, както и за своето усещане като майка. Тя си спомня раждането на собствената
си дъщеря, също съпътствано от трудности, които е преодоляла сама с „воля и бабини
рецепти“. Постепенно започва сама да задава въпроси към мен и развива свое
специфично

„клинично

наблюдение“.

Така

съвместно

изграждаме

знание

с

въпросителни за Н. Тя успява да го нахранва с около 30 мл мляко с шише, да му говори
за чувствата си към него и че трябва да бъде силен и няма право да не порасне сега след
всички тези грижи.
Понякога виждам и майката на Н. по време на посещенията ѝ в клиниката. Тя е все така
разклатена и обезверена в способността си да бъде майка. Страхува се от Н., вярва, че
той отказва грижите ѝ, сякаш ѝ казва „не ти искам памперса, не ти искам млякото“.
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Лилиа Мажуб, психоаналитик от Париж, бивш председател на Школата на Фройдистката Кауза (ECF) и
на Новата Лаканианска Школа (NLS)

Призовавам на помощ колега логопед, която да работи заедно с майката за оралномоторно стимулиране, „за да се развият сукателните умения на Н.“ обяснявам на майка
му. Постепенно упражненията за орална моторика, които г-жа Л. прави под мекото
наставляване от колегата ми я окуражават, телесният контакт с бебето става поносим и
дори приятен за нея. Тогава тя е склонна да приеме тълкуванието ми, че Н. е преживял
много болка и трудности веднага след раждането си и затова трудно се справя с това да
има тяло, но тя прави всичко по силите си и няма друго, което зависи от нея.
За съжаление малко след това Н. развива сепсис. Тялото на бебето добива тотални
измерения на обект за интервениране и е приравнено на заболяването му. Налага се той
да бъде хранен със сонда без паузи в денонощието, тъй като поради инфекцията спада
допълнително на тегло. Единственото, което временно го успокоява, е голям биберонзалъгалка, който запълва цялата му уста. В този силно рисков период за мен е изненада
да видя промяна у бабата на детето, която изглежда е мобилизирала своето качество на
„воля и бабини рецепти“ – тя пее песнички на Н. каквито е пяла на дъщеря си,
интерпретира честите огъвания на тялото му и му говори: „спокойно, бабе, няма
страшно, баба ще махне всички болки на детето.“ Така с уменията на отдадения
медицински екип и с подкрепата на бабините рецепти опасността е преодоляна и
всички отдъхват. Тук ясно виждаме разминаването между терапевтичната спешност
при спасяване живота на детето и липсата на субективна такава у обгрижващия
възрастен. Бабата на Н. не функционира кризисно, което успокоява и лекуващия екип.
Това ѝ позволява да мобилизира в последствие целия си психичен ресурс в помощ на
внучето си.
Г-жа З. споделя, че Н. се е превърнал в питомец на цялата болница, според нея д-р Я. го
къпе като втора баба, аз го приспивам като втора майка. Може би екстремните
ситуации извикват необичайни мерки и така действително всички възрастни се
включват със своето желание (майчината функция се разпределя върху много
специалисти), за да задържат живота на Н. Така развилата се ситуация може да се
мисли и като характерното при работа в екип разпръсване на преноса между различни
представители на институцията, което сваля напрежението и очакването към определен
професионалист, както и помага за разсейване на въображаемите елементи на
пренасянето, които обичайно създават трудности и съпротиви за самите пациенти.
Заедно

с

лекуващите

и

семейството

обсъждаме

постепенно

въвеждане

на

индивидуализиран режим на детето, доколкото болничните условия позволяват, както и

създаване на приятни телесни усещания. Някои от откритите съвместно такива са
контакт кожа в кожа с майка му, орално-моторно стимулиране, погалвания по лицето,
леки масажни движения по гръбчето. След известно стабилизиране лекуващите
преустановяват постоянното подаване на мляко със сонда, за да се нормализират
естествените физиологични процеси на изпитване на глад и желание за храна. Между
храненията баба му играе с него и правят гимнастика.
Постепенно той има все по-дълги фази на спокойно будуване, дори на споделено
внимание, заслушва се в песен и понякога проследява баба си или психолога с поглед.
Баба му успява да го нахрани с цели 90 мл. мляко с шише, без той да плюе и да
извръща глава.
След последния си двумесечен престой в болницата на ръба между живота и смъртта Н.
беше изписан в стабилно състояние на 7-месечна възраст, като баба му пое изцяло
грижите за неговото отглеждане, подкрепена, а не упрекната от нейната дъщеря,
майката на Н.
През работата по случая на Н. може да се поставят и разгледат много въпроси.
Виждаме например колко вредно може да бъде идеализирането на връзката майка-бебе,
когато се предполага нейната естественост и колко е важно да се изследва през
говоренето субективната позиция на майката преди да се насърчава непременно едно
засилване на връзката с детето ѝ. За г-жа Л. не беше възможно да отвори пространство
в желанието си за това дете, а в последствие това стана отчасти възможно, единствено
когато тя беше включена като дъщеря на майка си, едно от децата на майка си.
Разбирането на това позволи на екипа от лекуващи и психолог да не бъдат фрустрирани
от липсата на очакваната майчина позиция и да не притискат от своя страна в посока на
отстояване на идеала за връзка майка-дете.
Могат да се повдигнат и редица въпроси около преноса. Как да използваме качеството
му в институционалните условия на болницата? Как да се избегне така наречения „див
пренос“5, но да се установи такъв, който единствено позволява срещата, необходима, за
да започне една уникална работа на субектите. Трудността на посрещането на

5

Основание да се говори за „див пренос“ дава текстът на Фройд от 1910 г. „За ‚дивата‘ психоанализа“.
Дивият пренос е това, което насърчава тълкуването още преди преносът да е успял да се установи, преди
професионалистът да е успял да разпознае какво място заема в него. Това в един пренос без тълкуване,
на нивото на внушението и на съвета. (Мажуб, Л., 2018)

негативния пренос е иманентна. Без понасянето му в началото тук беше невъзможно да
започне работа с детето и близките, но той беше и основната пречка да започне работа.
Говорейки с и на Н. многократно се питах как разбираме преноса при работа с бебета,
не оставам ли единствено в полето на въображаемото, смятайки например, че той се
успокоява, когато аз му разказвам за него или му пея. Този въпрос продължава да ме
занимава при работата ми с бебета и до момента. Дали това не е една работа със
собствения пренос на психолога и неговото желание?
В обобщение можем да кажем, че през разглеждането на няколкото клинични винетки
и случая на Н. бяха посочени възможните опори на една психоаналитично ориентирана
подкрепа в болнична среда. От фундаменталната презумпция за несъзнаваното като
начин за среща със субективното страдание на човека чрез посредничеството на
преноса и речта; през разбирането на непоносимите преживявания като срещи с
реалното и възможностите на всеки един да се справя със собственото си реално; до
деликатната употреба на езика и внимателното слушане.
Не само поради чисто незнание това експозе започва и приключва с въпроси. В
лаканианската психоанализа се смята за ключово да се откажем от категоричното и
тотално знание, от предварителното хипотезиране и да оставим пространство на другия
да ни научи на своето знание, да забравим какво разбираме и сме научили в
университета, за да можем да отворим слуха си за специфичното у всеки един – за
желанието, което го държи жив или пък онова, което прави живота да се изплъзва чуването на което дава място да бъдеш приет.
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